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Dr. Fadil MušinovićSpoštovane bralke in bralci!

Številka naše stanovske revije, ki je 
pred vami, je v znamenju 100-letnice 
Zveze. Skupaj smo se srečali na Cviblju, 
kjer vsako leto obeležujemo praznik 
šoferjev. Vreme nam je postreglo z le-
pim in sončnim dnem, še boljše je bilo 
navdušenje in razpoloženje med vablje-
nimi gosti in našimi člani. Skupaj smo ob prijetni spremljavi Policijskega orkestra 
spremljali slavnostno prireditev. Besede govornikov so bile usmerjene v naša 
dejanja. Teh je veliko, kar lahko razberete iz Biltena ob 100-letnici obstoja. Naši 
člani so skozi zgodovino gradili lepo Slovenijo, prevozili jo po dolžini in širini ter 
prispevali k njenemu razvoju. Skupaj z drugimi so se borili za svobodo in samo-
stojnost. Prvi so promovirali preventivo in vzgojo mladih v prometu. Skrbijo za 
svoje stanovske kolege in njihovo varnost. Zato vsem skupaj hvala.
Na koncu se zahvaljujemo vsem tistim, ki so nam omogočili, da smo to prireditev 
izvedli in da smo lahko opozorili na svoja dejanja in pomen obstoja Zveze.
Hvala donatorjem in sponzorjem, ki jih boste srečali skozi branje in na naši sple-
tni strani.
Biti to, kar smo in za kar se zavzemamo, je v današnjih razmerah težko. Vendar 
smo kljub temu optimistični in polni novih idej. 
Skupaj v povezovanju s sorodnimi organizacijami se bomo še naprej zavzemali za 
razvoj varnostne kulture v družbi in za večjo varnost. 
Aktivni za varnost v prometu!

Dr. Fadil Mušinović
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100 LET ZVEZE ZDRUŽENJ ŠOFERJEV 100 LET ZVEZE ZDRUŽENJ ŠOFERJEV 
IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJEIN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE
Največja in najstarejša nevladna organizacija s področja prometne varnosti nadaljuje številne aktivnosti za zaščito naj-
bolj ranljivih skupin v prometu in stanovsko povezovanje.

Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov 
Slovenije je s slovesnostjo v Žužemberku 
obeležila stoto obletnico svojega delova-
nja. Največja in najstarejša nevladna or-
ganizacija s področja prometne varnosti 
je bila ustanovljena leta 1922, danes jo 
sestavlja 35 združenj po vsej Sloveniji, v 
katerih deluje več kot 4500 članov. 
Slovesnosti pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika republike Boruta Pahorja so 
se udeležili številni ugledni gostje, med 
njimi direktor Javne agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa Jože Hribar, 
v imenu Policije višji prometni inšpektor 

Matjaž Leskovar, generalni sekretar Av-
to-moto zveze Slovenije Jure Kostanjšek, 
član uprave Darsa Peter Gašperšič, pred-
sednik Zavoda Varna pot Robert Štaba, 
župan občine Žužemberk Jože Papež ter 
predstavniki pokroviteljev. 
V uradnem delu so prisotni prisluhnili 
slavnostnim nagovorom in koračnicam 
policijskega kvinteta ter pesnitvi Stane-
ta Cerarja, nato pa je delegacija Zveze 
položila venec k spomeniku na vzpetini 
Cvibelj. Srečanje se je zaključilo s šofer-
sko malico ter razstavo starodobnikov in 
ogledi poligonov AVP in ZŠAM Vrhnika. 

Kot je v svojem nagovoru poudaril direk-
tor Javne agencije Republike Slovenije za 
varnost prometa Jože Hribar, agencija z 
Zvezo Združenj šoferjev in avtomehani-
kov Slovenije z namenom zagotavljanja 
večje prometne varnosti že vrsto let us-
pešno sodeluje na področju vzgoje, izo-
braževanja, pri izvajanju terenskih akcij 
in projektov. »Bogata stoletna zgodovina 
Zveze združenj šoferjev in avtomehani-
kov Slovenije je zaznamovana s čutom za 
povezovanje članov in simpatizerjev ter 
kot prepoznavna nevladna organizacija, 
ki s kontinuiranim prostovoljnim delom 
prispeva k boljši prometni varnosti vseh 
udeležencev v prometu. Izkušnje, ki jih 
prostovoljci prenašate na druge genera-
cije in raznovrstne skupine udeležencev 
v prometu, so izjemnega pomena,« je 
dejal Hribar.
Pomen delovanja Zveze je izpostavil tudi 
predsednik Aleš Kocjančič: »Prvi šolski 
dan, Šolska prometna služba, kolesarski 
izpiti, varovanje na železniških prehodih, 
dan odprtih vrat za najmlajše in druge 
akcije v sodelovanju z AVP nas krepijo, 
nam dajejo smisel za obstoj in nas med-
sebojno povezujejo. Smo prostovoljci in 
na to smo ponosni. Promet je vsak dan 
bolj zgoščen. Vseh nevarnosti v prometu 
se ne da izničiti z infrastrukturo in avto-

Ob proslavi 100-letnice delovanja je dele-
gacija Zveze položila venec na spominskem 
obeležju na Cviblju pri Žužemberku.

Ob slovesnosti so pripravili tudi zanimivo razstavo starodobnih motociklov, avtomobilov in to-
vornih vozil.
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mobilsko ter informacijsko tehnologijo. 
Tu je tudi naša priložnost, da se izkaže-
mo in pokažemo drugim, da nam je mar 
za varnost v prometu, da želimo sode-
lovati v projektih osveščanja javnosti za 
pomen varnosti v prometu.«
Pestro zgodovino Zveze so zaznamovala 
obdobja pred drugo svetovno vojno in 
po njej ter po osamosvojitvi Slovenije. 
Ves čas je združevala šoferje in avtome-
hanike ter njihove simpatizerje. Skrbela 
je tudi za izboljševanje vloge in položaja 
voznikov in avtomehanikov v družbi. Že 
ustanovitelji Zveze in prvi poklicni šoferji 
so imeli močan čut za prometno varnost 
in so se z delovanjem na tem področju 
zapisali med utemeljitelje prometne 
preventive. Sedanji Svet za preventivno 
v cestnem prometu Republike Slovenije 
je bil ustanovljen pred 50 leti na pobu-
do Zveze ZŠAM. Delovanje v preventivi 
temelji na prostovoljnem delu članov, 
izkušenih in preizkušenih poklicnih voz-

prometnih strokovnjakov, prometnih in-
štruktorjev, članov izpitnih komisij. Stro-
kovnost članov je opazna tudi v okviru 
skupine za oblikovanje in izvajanje Na-
cionalnega programa varnosti cestnega 
prometa pri Javni agenciji Republike Slo-
venije za varnost prometa, kjer Zveza so-
deluje s svojimi predstavniki.
Zveza podpira tudi »Vizijo 0« in sledi 
evropskim prizadevanjem za zmanjšanje 
števila žrtev in poškodovanih v prome-
tnih nesrečah na evropskih cestah. Tudi 
v prihodnje bodo člani s prizadevnostjo 
in prostovoljnim delovanjem pozitivno 
vplivali na vse udeležence v prometu. 
Med prihodnjimi izzivi delovanja Zveze 
ZŠAM Slovenije bodo nedvomno priza-
devanja za vključevanje novih članov in 
pomladitev članstva. V ta namen bodo 
širili dejavnost in projekte z vsebinami, 
ki bodo dostopne in zanimive tudi za Vselej za prometno varnost: poligon Agencije za varnost prometa s simulacijo trčenja in prevračanja.

Direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar Predsednik Zveze ZŠAM Aleš Kocjančič Višji policijski inšpektor Matjaž Leskovar

Policijski kvintet je s koračnicami skrbel za dobro vzdušje.

nikov in avtomehanikov, ki se udejanja v 
številnih preventivi posvečenih akcijah. 
Izkušnje iz prometa temeljijo na milijonih 
prevoženih kilometrov poklicnih vozni-
kov, strokovnih izkušnjah avtomehanikov 
s področja varnosti vozil ter strokovnost 

tiste, ki šele stopajo na poklicno pot kot 
vozniki, avtoserviserji ali tehnologi pro-
meta. Poslanstvo zveze je namreč tudi 
povezovanje izkušenj dolgoletnih članov 
in svežih idej, ki jih prinašajo mlade ge-
neracije.
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VOZNIKI SO POKAZALI SVOJE ZNANJEVOZNIKI SO POKAZALI SVOJE ZNANJE
Zveza ZŠAM Slovenije je izvedla že 36. državno prvenstvo poklicnih voznikov, na katerem se je v manevriranju, premago-
vanju ovir in izogibanju oviram pomerilo 40 tekmovalcev. Najboljši s slovenskega državnega prvenstva so se uvrstili na 
svetovno prvenstvo, ki bo jeseni v Zagrebu.

Zveza ZŠAM Slovenije, ki je tudi uradna 
nosilka pravic za izvedbo državnega pr-
venstva poklicnih voznikov v Sloveniji, je 
letos izvedla že 36. tovrstno tekmovanje. 
Vozniki, ki volan vrtijo vsak dan in si na ta 
način služijo kruh, so se pomerili v kate-
gorijah dostavnik do 3,5 tone, tovornjak 
nad 5 ton, avtobus in tovornjak vlačilec 
s polpriklopnikom. Ob velikem znanju 
vrtenja volana so vsi tekmovalci morali 
opraviti tudi teoretični del poznavanja 
cestnoprometnih predpisov. 
Vsakoletno državno prvenstvo poklic-
nih voznikov je letos privabilo 40 tek-
movalcev, ki so se pomerili v šoferskih 
spretnostih in se potegovali za mesto v 
slovenski državni reprezentanci. Kljub 
deževnemu vremenu je bila proga skrb-
no pripravljena in ob dobri organizaciji 
smo bili priča napetim bojem in prijetne-

36. DRŽAVNO PRVENSTVO POKLICNIH VOZNIKOV36. DRŽAVNO PRVENSTVO POKLICNIH VOZNIKOV

Tudi vozniki avtobusov so pokazali svojo spretnost.

mu srečanju poklicnih voznic in voznikov. 
Vozniki so tekmovali ekipno in posamič-
no. Za nastop ekipe v posamezni katego-
riji so morali interesenti vnaprej prijaviti 

tri voznike, rezultat ekipe pa je bil sešte-
vek rezultatov vseh tekmovalcev v eki-
pi. Število ekip ni bilo omejeno niti po 
kategoriji niti v celoti. Posamezniki ali 



Najboljši po posameznih kategorijah:
Dostavnik do 3,5 tone Tovornjak nad 5 ton:

Avtobus Vlačilec s polpriklopnikom:

Pod budnim očesom komisije ZŠAM.

1. Arif Melkić, 2. Samir Hajdarević, 3.Miloš Đorđe-
vić. Zmagovalna ekipa: Brce I.

1. Andrej Jevševar, 2. Gašper Majal, 3. Dragan Panić. 
Zmagovalna ekipa: ZŠAM Domžale

1. Sebastjan Vadnau, 2. Robert Kuzma, 3. Srečko 
Djukić. Zmagovalna ekipa: LPP 1

1. Žan Kapelar, 2. Nejc Grobelnik, 3. Bojan Grobelnik. 
Zmagovalna ekipa: Slovenska Bistrica

Rezultati gredo v milimetre.

ekipe so lahko tekmovali v eni kategoriji. Nastop vseh članov ekip je avtomatsko 
štel tudi za uvrstitev med posamezniki. Uspeh na tekmovanju je ocenjevala ko-
misija na podlagi pravilnika, sprejetega posebej za ta namen, tako da je za stor-
jene napake pri teoretičnem in praktičnem delu tekmovalcem dodelila kazenske 
točke. Seštevek kazenskih točk obeh delov tekmovanja je tvoril končni rezultat 
posameznega tekmovalca v določeni kategoriji. Torej manj kazenskih točk ko je 
tekmovalec nabral, boljša je bila njegova uvrstitev. Vodja tekmovanja je bil pred-
sednik komisije Branko Praznik. 
Tekmovanje je potekalo v izvrstnem vzdušju, med tekmovalci pa sta se za dobro 
uvrstitev borili tudi dve voznici, Nina in Ana, ki prav tako širita dober glas o tem 
težkem poklicu. 
Za lažjo izvedbo tekmovanja so ga z vozili in nagradami podprli Iveco, Krone, BTC 
Logistični center, LPP, Kobal Transporti, BB izobraževanje, zahvaljujemo pa se tudi 
vsem prostovoljcem iz vrst ZŠAM za pomoč pri organizaciji tekmovanja ter okrep-
čevalnici Sabahudin Jusić za pogostitev.

Z dostavnikom v mestno gnečo.

Pokrovitelj prireditve ob 100 letnici ZZŠAM



POLICIJA SVETUJEPOLICIJA SVETUJE

Bolj ko so se omejitve covida-19 poslavlja-
le, bolj resno so se odvijale naše aktivno-
sti v idrijskem združenju. Konec zime smo 
skupaj s SPV Idrija podajali predloge glede 
postavitve umiritvenih radarjev na obmo-
čju občine. V začetku februarja smo dali v 
izdelavo transparent za prve šolske dni, saj 
menimo, da bo še kako koristen. V začet-
ku marca smo z vodstvom šole Črni Vrh, 
policijo ter podjetjem Nomago praktično 
izpeljali vstop v avtobus, vožnjo z njim ter 
zapustitev avtobusa. V maju pa so bili naši 
člani motoristi in njihovi kolegi v pomoč v 
Godoviču, kjer so mimoidoči motoristi iz 
roke predsednice SPV Idrija Cirile Hladnik 

Policija in Agencija za varnost prometa sta 
okrepljeno pozivali k odgovorni vožnji tudi 
z objavami opozoril in preventivnih nasve-
tov na družbenih omrežjih in spletnih stra-

Skrb vzbujajoče je, da več kot tretjina voz-
nikov, ki povzročijo smrtno prometno ne-
srečo, vozi pod vplivom alkohola. 
Povprečna stopnja alkoholiziranosti 
povzročiteljev prometnih nesreč je v leto-
šnjem letu znašala 1,45 grama na kg krvi, v 
lanskem pa 1,40 grama na kg krvi.
Policija je letos do 2. maja ugotovila 4.329 

PREPREČEVANJE VOŽNJE POD VPLIVOM ALKOHOLA, PREPREČEVANJE VOŽNJE POD VPLIVOM ALKOHOLA, 
DROG IN DRUGIH PSIHOAKTIVNIH SNOVIDROG IN DRUGIH PSIHOAKTIVNIH SNOVI
Od 4. do 10. maja 2022 je potekala prva od treh letošnjih nacionalnih preventivnih akcij za preprečevanje vožnje pod 
vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi, ki jo koordinira Javna agencija RS za varnost prometa.
V tem času smo policisti ob rednem delu, pa tudi z občasnimi poostrenimi nadzori, preverjali, ali vozniki vozijo pod vpli-
vom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi. Aktivnosti, povezane z nadzorom psihofizičnega stanja voznikov, so bile 
tudi evropsko usklajene, koordiniral jih je Roadpol, evropska zveza prometnih policij.
Maraton nadzora psihofi-
zičnega stanja voznikov

Alkohol na cestah še vedno 
zahteva veliko življenj

Pozivanje k odgovorni vo-
žnji tudi prek spletnih stra-
ni in družbenih omrežij

prejeli odsevnike ter nekaj gradiva v smis-
lu priporočil o vožnji z motorji. Za vso po-
moč so se nam zahvalili tudi na OŠ Spodnja 
Idrija, kjer so opravljali kolesarske izpite. V 
začetku junija pa so uspešno opravili izpite 
tudi v Godoviču, pri čemer moramo pohva-
liti nove kolesarje za lep, zrel prikaz vožnje 
ter se zahvaliti njihovi mentorici za trud, ki 
ga je vložila v mlade kolesarje.

neh. Medijske aktivnosti so bile usmerjene 
v osveščanje ljudi glede nevarnosti vožnje 
pod vplivom alkohola, drog in drugih psi-
hoaktivnih snovi, tudi s kampanjo Kolk'r 
kapljic, tolk' nesreč, vozi trezen, sprav' se 
v red.

Besedilo: Policija, Javna agencija RS za varnost prometa; Foto: Policija, Javna agencija RS za varnost prometa, GettyImages



V majski akciji za preprečevanje vožnje pod 
vplivom alkohola, drog in drugih psihoak-
tivnih snov smo policisti preizkusili 11.252 
voznikov, od tega je bilo 209 voznikov po-
zitivnih do 0,52 mg/l in 122 voznikov nad 
0,52 mg/l, pri čemer je zakonsko za običaj-
ne voznike kategorije B dovoljena stopnja 
alkohola do vključno 0,24 miligrama alko-
hola v litru izdihanega zraka (oziroma 0,5 
promila).
Pridržali smo 12 voznikov in začasno odvze-
li 279 vozniških dovoljenj.

Policija in Agencija za varnost prometa 
opozarjata, da se z višanjem stopnje alko-
hola v krvi nadzorni centri možganov drug 
za drugim »izklapljajo«, nadzor pa prev-
zemajo avtonomni centri. Večajo se vidne 
posledice na vidu, ravnotežju in pri reakcij-

0,2 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,09 miligrama v litru izdihanega zraka 
pomeni:
• Sposobnost opazovanja premikajočih se luči se poslabša. To na primer pomeni, da 
ponoči niste več sposobni pravilno oceniti razdalje do vozil, ki prihajajo nasproti ali 
jih dohitevate.
0,3 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,14 miligrama v litru izdihanega zraka 
pomeni:
• Sposobnost globinskega opazovanja se zmanjša. To pomeni, da razdalje ne mo-
rete več pravilno oceniti. Posledici sta tvegano prehitevanje in prekratka varnostna 
razdalja v gostejšem prometu. Možnost za povzročitev prometne nesreče se po-
veča za petkrat.

V nekaj dneh poostrenega 
nadzora nad psihofizičnim 
stanjem policisti preizkusili 
kar 11.252 voznikov; opitih 
je bilo 331

Dejstva o alkoholu in vožnji

Alkohol močno vpliva na 
kritično presojo za varno 
udeležbo v prometu

kršitev, povezanih z alkoholom, v enakem 
obdobju lani pa 3.374. Odrejenih je bilo 
122.364 alkotestov (lani 130.220), od kate-
rih je bilo 4.281 pozitivnih (lani 3.263), 112 
pa je bilo odklonjenih (lani 101). Odrejenih 
je bilo 447 strokovnih pregledov za droge 
(543 lani), od katerih je bilo 80 pozitivnih 
(94 lani), 252 oseb pa je strokovni pregled 
odklonilo (335 lani). Do tega datuma so 
policisti tudi obravnavali 2 (lani 1) smrtni 
prometni nesreči, ki sta ju povzročila vozni-
ka, ki sta vozila pod vplivom prepovedanih 
drog. 

skem času. To ima za volanom številne, lahko tudi usodne, posledice.
Že majhna količina popitega alkohola lahko pomembno vpliva na delovanje oči. Ker al-
kohol vpliva na delovanje očesne leče, se voznikom zoži vidno polje. Pri tem vse težje 
zaznavajo dogodke, ki se dogajajo na levi ali desni strani. Z naraščanjem stopnje zaužitega 
alkohola postaja očesna leča vse bolj toga, kar vpliva na zameglitev vida. Tako nastane 
pojav t. i. tunelskega vida, pri katerem se osebi močno zoži vidno polje in poslabša ostrina 
vida. Poleg omenjenega alkohol vpliva na očesno mrežnico, posledično pod vplivom alko-
hola težje zaznavamo rdečo barvo, ki pa je v prometu precej pogosta in ima pomembno 
funkcijo – na semaforju, svetlobnih znakih, prometnih znakih, rdeče barve so tudi zadnje 
luči na vozilih.
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0,5 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka 
pomeni:
• Opazovani objekti se vam zdijo bolj oddaljeni, kot so v resnici. To pomeni, da pri-
peljete v ovinek s preveliko hitrostjo in zamujate s spreminjanjem smeri, zato lahko 
vozilo zanese v ovinku.
• Pojavi se t. i. rdeča slepota. Vedno težje zaznate rdečo luč na semaforju, luči za 
označevanje vozila, zavorne luči, označbe za oviro na cesti itd.
• Zmanjševati se začne sposobnost hitrega preusmerjanja pogleda z enega predme-
ta na drugega.
• Prilagajanje naglim svetlobnim spremembam je vedno težje. To pomeni, da vas 
lahko zasenčene luči vozila, ki pripelje nasproti, začasno oslepijo.
• Bistveno sta zmanjšani pozornost in zmožnost pravočasnega reagiranja. To po-
meni, da je pot ustavljanja daljša. Če pri hitrosti 50 km na uro pritisnete na zavoro 
sekundo kasneje, se pot ustavljanja vozila podaljša za 14 metrov.
• Pojavijo se motnje ravnotežja, kar je zlasti nevarno za tiste, ki se vozijo na vozilih 
z dvema kolesoma.
1,0 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,48 miligrama v litru izdihanega zraka 
pomeni:
• Bistveno je motena reakcija oči na svetlobo. To pomeni, da se težko prilagajate 
hitrim svetlobnim spremembam.
• Bistveno je zožen zorni kot oči. To pomeni, da ne morete več pravočasno dojemati, 
kaj prihaja z vaše leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih.
• Zaznamovanje in ocenjevanje globine prostora in pozornost se zmanjšata za 
polovico. To pomeni, da vozite praviloma s premajhno varnostno razdaljo, da so 
vaše reakcije prepozne in večinoma napačne in da na določene nevarnosti sploh ne 
reagirate več. Posledice so naleti.
• Reakcijski čas in z njim pot ustavljanja se povečujeta.
• Možnost udeležbe v prometni nesreči se v primerjavi s treznim voznikom poveča 
za 25-krat.

Sankcije za vožnjo pod vpli-
vom alkohola

Udeleženci v cestnem prome-
tu, ki ne smejo imeti priso-
tnosti alkohola v organizmu

Prisotnost alkohola v izdihanem zraku 
pokažejo indikatorji alkohola. Sankcije za 
vožnjo pod vplivom alkohola po Zakonu o 
pravilih cestnega prometa (ZPrCP) so:
• globa za vožnjo pod vplivom alkohola od 
300 do 1.200 evrov,
• vozniku se poleg globe izreče od 4 do 
18 kazenskih točk (višina globe in število 
kazenskih točk sta odvisna od stopnje al-
koholiziranosti),
• prepoved vožnje motornega vozila,
• začasen odvzem vozniškega dovoljenja,
• pridržanje voznika od najmanj 6 ur in do 
največ 12 ur, razen:
oče se vozniku ob izpolnjevanju pogojev iz 
23. člena tega zakona začasno zaseže vo-
zilo ali
oče je kraj postopka neposredno pred 
objektom, v katerem voznik dejansko biva, 
in če voznik to dejstvo verjetno izkaže in 
če je iz okoliščin mogoče sklepati, da je tja 
namenjen in da ne bo nadaljeval vožnje.
Vozniku, ki ima več kot 0,52 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka ali 1,10 
grama alkohola na kilogram krvi, se poleg 
globe izreče tudi 18 kazenskih točk. Enaka 
sankcija velja tudi za voznike, ki na zahtevo 
policista odklonijo preizkus ali strokovni 
pregled ugotavljanja prisotnosti alkohola, 
mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psi-
hoaktivnih snovi v organizmu.

• vozniki motornih vozil ali skupine vozil ka-
tegorije C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE;
• vozniki vozil, s katerimi se prevaža nevar-
no blago;
• vozniki vozil, s katerimi opravljajo javni 



Ostali vozniki
Do vključno 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka ali 0,50 grama alkohola na kilogram 
krvi smejo imeti ostali vozniki, pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne 
kažejo znakov nezanesljivega ravnanja.
Kar vsaka tretja smrtna prometna nesreča se žal še vedno zgodi zaradi vožnje pod vpli-
vom alkohola. 
Policisti vse voznike pozivamo: ne sedite za volan, če ste pred tem uživali alkohol, droge 
ali druge psihoaktivne snovi!

prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe;
• poklicni vozniki motornih vozil, kadar opravljajo ta poklic;
• učitelji vožnje med usposabljanjem kandidatov za voznika v vožnji motornega vozila;
• kandidati za voznike med usposabljanjem v vožnji motornega vozila;
• spremljevalci;
• vozniki začetniki;
• vozniki motornih vozil, ki nimajo vozniškega dovoljenja ali v vozniškem dovoljenju ni-
majo vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozijo;
• vozniki motornih vozil, ki se jim izvršuje sankcija prepovedi vožnje motornega vozila ali 
jim je vozniško dovoljenje odvzeto;
• vozniki, ki prevažajo skupine otrok.
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Pozitiven trend se redno beleži na staci-
onarnih števcih koles v Ljubljani, na štirih 
števcih je od leta 2007 do leta 2019 zaznati 
kar 45-% porast kolesarjev. Pozitiven trend 
dokazuje tudi število uporabnikov javnega 
sistema za izposojo koles BicikeLJ, število 
aktivnih uporabnikov je leta 2016 znašalo 
30.735, leta 2019 pa kar 40.088. Številke so 
v času po epidemiji še višje, o čemer priča 
tudi povečanje prodaje koles med 30 in 40 
odstotki letno. Lani je bilo po ocenah pro-
danih več kot 100.000 koles, pri tem pa vse 
višje deleže zavzemajo električna kolesa, 
s katerimi razdalje in višinske razlike pre-
magujemo še lažje. Vendar pa je ob tem 
potrebna dodatna previdnost, saj z njimi 
mimogrede dosežemo velike hitrosti. Ob 
morebitnih padcih ali nesrečah pa so po-
sledice lahko precej težje, še posebej če 
kolesar ne uporablja zaščitne čelade.

Med kolesarji naraščajo kršitve cestnop-
rometnih predpisov tudi zaradi pogoste 
uporabe mobilnega telefona kar med vo-
žnjo s kolesom. Leta 2017 je bilo kršitev s 
področja uporabe telefona med kolesarji 7 
%, ta delež je v zadnjih petih letih narasel 
že na 17 %. Do sredine maja letos je bilo 
od 1.393 vseh kršitev cestnoprometnih 
predpisov s strani kolesarjev kar 244 ozi-

Ker so poškodbe glave ene pogostejših 
poškodb v prometnih nesrečah, se pripo-
roča uporaba kolesarske čelade za vse ko-
lesarje, ne le do 18. leta, kot je to obveza 
po zakonu. Agencija za varnost prometa 
je naredila primerjavo, kakšni deleži upo-
rabe čelade so bili zabeleženi v obdobjih 
2004–2013 in 2015–2021. V prvem časov-
nem intervalu je delež uporabe čelade pri 
nesrečah s hudimi telesnimi poškodbami 
in smrtjo znašal le 20 %. V obdobju 2015–

Kolesarji so vsako leto udeleženi v približ-
no 1.300 prometnih nesrečah. V zadnjih 
letih kljub vsemu beležimo nekoliko boljše 
stanje, sploh ob dejstvu, da je število kole-
sarjev vse večje. Predvsem izpostavljeni so 
starejši kolesarji. V obdobju med letoma 

VARNO NA KOLO V POMLADNE IN POLETNE DNIVARNO NA KOLO V POMLADNE IN POLETNE DNI
Kolesarjenje je v Sloveniji v vzponu, delež kolesarjev se v prometu vztrajno povečuje, zato Agencija za varnost prometa 
pripravlja številne aktivnosti na področju preventive. Vzpon kolesarjenja je bil še posebej očiten v zadnjih dveh, koron-
skih letih. Vse do 3. junija, ko obeležujemo svetovni dan kolesarjenja, Agencija za varnost prometa koordinira in izvaja 
nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost kolesarjev. Vsako leto je prometnih nesreč z udeležbo kolesarja približno 
1.300. Letos do konca aprila so bili kolesarji udeleženi v 218 prometnih nesrečah, kar je sicer 15 % manj kot v lanskem 
primerjalnem obdobju. Na mednarodni ravni se Slovenija primerjalno z drugimi evropskimi državami uvršča v evropsko 
povprečje glede na leto 2019, in sicer s 4,5 umrlega kolesarja na milijon prebivalcev, povprečje EU pa znaša 4,4 kolesarja. 

V Sloveniji je kolesarjenje v 
razcvetu

Vse več kršitev s področja 
uporabe mobilnega 
telefona

Nosite zaščitno kolesarsko 
čelado!

Prometne nesreče 
kolesarjev pogostejše v 
najtoplejših mesecih

2016 in 2021 je umrlo največ kolesarjev v 
starostnih skupinah med 55. in 64. letom in 
nad 65 let. Največ hudo telesno poškodova-
nih je bilo v skupini nad 65 let. Med vzroki 
nesreč, pri katerih so povzročitelji kolesar-
ji, izstopa neprilagojena hitrost, za tem pa 
tudi nepravilna stran oziroma smer vožnje. 
V zadnjem petletnem obdobju je bil v pro-
metni nesreči s smrtjo kolesarja najbolj po-
gosto udeležen voznik osebnega avtomo-
bila, slaba petina nesreč pa je bilo takšnih, 
v katerih je bil udeležen voznik tovornega 
vozila. Vse voznike motornih vozil zato 
Agencija opozarja, naj bodo na kolesarje še 
posebej pozorni in naj dosledno spoštujejo, 
da je minimalna bočna razdalja pri prehite-
vanju 1,5 metra. Tudi pred prehitevanju in 
po njem si mora voznik vzeti dovolj časa, da 
to stori varno.

2021 pa je znašal 41 %. Seveda so te šte-
vilke še vedno prenizke, toda vseeno je za-
znati napredek v primerjavi s predhodnim 
obdobjem. To pomeni, da preventivne ak-
cije in ozaveščanje, da zaščitna kolesarska 
čelada lahko ublaži posledice poškodbe 
glave od 40 do 70 %, vendarle dosegajo in 
vplivajo na vse več kolesarjev.



roma 17,5 % takih s področja uporabe telefona.
Uporaba mobilnega telefona in slušalk med ko-
lesarjenjem ni dovoljena, saj pomembno vpliva 
na (ne)zaznavanje okolice in prometa, zaradi če-
sar se stopnjuje tveganje za nastanek prometne 
nesreče. Novela Zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa je 
avgusta lani za udeležence v prometu, ki ne pot-
rebujejo vozniškega dovoljenja (kolesa, e-skiroji 
in ostala lahka motorna vozila), zvišala kazen za 
neupravičeno uporabo mobilnih telefonov, slu-
šalk in drugih naprav med vožnjo na 120 evrov.
Policisti so sicer v obdobju 2018–2021 pri kolesar-
jih ugotovili največ kršitev pri nepravilni strani oz. 
smeri vožnje (23 %), vožnji pod vplivom alkohola 
(16 %) ter neuporabe luči (12 %).

Trije nasveti voznikom za varno vožnjo kolesarjev:

Trije nasveti kolesarjem:

• Pri zavijanju desno bodite še posebej pozorni. Kolesarji imajo prednost!
• Vrata avtomobila iz notranjosti odpirajte z desno roko, tako boste videli kolesarja.
• Ne jezite se na kolesarje! V prometu so mnogo bolj izpostavljeni kot vi.

• Spoštujte pravila vožnje, ne uporabljajte slušalk in mobilnega telefona, z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate!
• Poskrbite za dobro vidnost, na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč!
• Pred rdečo lučjo se vedno ustavite! Za svojo varnost uporabljajte čelado!
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SLOVENSKE ŽELEZNICESLOVENSKE ŽELEZNICE

TOVORNI PROMET TOVORNI PROMET –– PRAVA IZBIRA ZA ZANESLJIVO IN  PRAVA IZBIRA ZA ZANESLJIVO IN 
KONKURENČNO PREVOZNO STORITEV V REGIJIKONKURENČNO PREVOZNO STORITEV V REGIJI
Smo vodilni železniški prevoznik blaga, največje logistično podjetje v Sloveniji in eden največjih izvoznikov storitev, saj 
več kot 90 odstotkov vsega blaga prepeljemo v mednarodnem prometu. V zadnjih letih podjetje dejavnosti razvija tudi 
na drugih trgih v regiji, kjer se je uveljavilo kot eden od pomembnih prevoznikov in pobudnikov sodelovanja pri razvoju 
novih produktov. 
13. januarja 2022 je z 49-odstotnim dele-
žem v lastništvo SŽ-Tovorni promet vstopil 
strateški partner, češki holding EP. Od te-
daj se aktivno pripravljamo na nadaljnjo 
širitev na ključnih trgih v regiji. Cilj par-
tnerstva je, da SŽ-Tovorni promet postane 
vodilni neodvisni regionalni prevoznik v 
železniškem tovornem prometu. Načrtu-
jemo, da bomo s partnerjem skupno de-
javnost razvijali z geografsko širitvijo in s 
podaljševanjem tras, kar nam bo omogoči-
lo dostop do končnih kupcev in boljše ob-
vladovanje mednarodnih blagovnih tokov. 
Pričakujemo tudi, da bo strateški partner 
preusmeril nekatere tokove blaga prek 
Luke Koper, kot tudi na koridorje skozi Slo-
venijo. S strateškim partnerjem bomo svo-
jim obstoječim in novim kupcem ponudili 
še boljše celovite rešitve, ki jih bomo op-
ravljali na daljših relacijah in tudi na trgih, 
na katerih doslej nismo bili dejavni.
Sklenitev strateškega partnerstva je 

pomemben korak v razvoju SŽ-Tovor-
ni promet ter v procesu posodabljanja 
našega voznega parka in optimizacije 
naših procesov. 
SŽ-Tovorni promet je del skupine Slo-
venske železnice, kar nam omogoča, da 
lahko uporabnikom svojih storitev v so-
delovanju z drugimi družbami skupine 

ponudimo celovite logistične rešitve za 
njihove prevozne izzive. Skupaj s špedi-
cijskim podjetjem Fersped pokrivamo 
vse oblike prevozov – klasične, intermo-
dalne in kombinirane prevoze. Sestrsko 
podjetje SŽ-ŽIP poskrbi za varovanje 
vrednega blaga, podjetje SŽ-VIT pa lahko 
ponudi vzdrževanje lokomotiv in vago-



Ponujamo hiter, zanesljiv, 
varen in kakovosten prevoz, 
skladiščenje blaga in dostavo 
blaga od vrat do vrat

Sodoben vozni park je ključen za konku-
renčnost na evropskem prevoznem trgu. 

Prednost Luke Koper

Posodobitev voznega parka 
je nujnost Več na spletni strani https://www.

slo-zeleznice.si/sl/tovorni-promet/
predstavitev

Melita Rozman Dacar, direktorica SŽ-Tovorni promet.

Uporabnikom zagotavljamo celovite 
logistične storitve, tako v klasičnem 
prometu kot tudi v kombiniranem pro-
metu, ki vključuje tudi cestne prevoze. 
Ponujamo hiter, zanesljiv, varen in ka-
kovosten prevoz, skladiščenje blaga in 
dostavo blaga od vrat do vrat, z vklju-
čeno celotno logistiko. Svoje storitve 
lahko v slehernem trenutku prilagodi-
mo pričakovanjem uporabnikov, ki jim 
tudi svetujemo o optimalnih načinih 
prevoza celih vlakov ali posameznih 
vagonskih pošiljk.

Kupcem zagotovimo kakovostne in cenov-
no ugodne prevozne storitve tako doma kot 
kjer koli v tujini. Položaj Slovenije na križi-
šču evropskih koridorjev in tesna povezava 
z Luko Koper omogočata ponujanje hitrih in 
zanesljivih povezav na širšem območju Sre-
dnje Evrope. Ljubljana je pomembno pro-
metno vozlišče in odlična logistična platfor-
ma za Vzhodno Evropo. Na ranžirni postaji 
Ljubljana Zalog in na intermodalnem ter-
minalu ponujamo vse storitve, potrebne za 
sodoben železniški transport. Podlaga na-
ših storitev so potrebe uporabnikov: cena, 
zanesljivost, hitrost, prilagodljivost in var-
nost prevoza. Pri tem upoštevamo posebne 
zahteve prevozov posameznih blagovnih 
skupin in zanje na enem mestu ponujamo 
po meri ukrojene rešitve.

SŽ-Tovorni promet v zadnjih letih pospe-
šeno vlaga v posodobitev vagonov in lo-
komotiv. Kupili smo 100 najsodobnejših 
univerzalnih nizkopodnih vagonov, ki so 
z različnimi nadgradnjami primerni za 
prevoz več vrst blaga. Posodobili smo 
vozni park dizelskih lokomotiv. V pri-
hodnjih letih bomo skupaj s strateškim 
partnerjem v posodobitev voznega par-
ka vložili med 250 in 300 milijoni evrov.
V SŽ-Tovorni promet bomo v prihodnjih 
letih priložnosti iskali z nadaljnjo inter-
nacionalizacijo poslovanja. S tem bomo 
krepili svojo vlogo pomembnega regio-
nalnega prevoznika in logista. V podje-
tju nenehno razvijamo nove produkte 
za individualne kupce, segmente blaga 
in relacije. Vse, ki potrebujejo kakovo-
stne in celovite storitve, vabimo, da se 
obrnejo na SŽ-Tovorni promet, kjer jim 
bomo dokazali, da smo zanesljiv, učin-
kovit in lojalen poslovni partner. 

nov. SŽ-Tovorni promet vsak dan prevaža 
številne posamezne vagone ali komple-
tne vlake, sestavljene po željah posame-
znih kupcev, naših strank. V tujini pri tem 
sodelujemo z dolgoletnimi partnerskimi 
prevozniki.
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21. SEPTEMBER 2022: DAN BREZ SMRTNIH ŽRTEV NA CESTAH21. SEPTEMBER 2022: DAN BREZ SMRTNIH ŽRTEV NA CESTAH

AKCIJA »VARNOSTI PAS«AKCIJA »VARNOSTI PAS«

FINSKA POLICIJA SE JE V SVOJI ZADNJI AKCIJI LOTILA ZATIRANJA TAKO FINSKA POLICIJA SE JE V SVOJI ZADNJI AKCIJI LOTILA ZATIRANJA TAKO 
IMENOVANEGA »GILJOTINSKEGA« PREHODA.IMENOVANEGA »GILJOTINSKEGA« PREHODA.

Nič smrtnih žrtev na cestah in ulicah Evrope je povsem dosegljivo, je odločno 
izjavil predsednik ROADPOL Volker Orben na tiskovni konferenci ob začetku 
vodilne letne preventivne kampanje za varnost v cestnem prometu Evropske 
mreže cestnega redarstva – dnevih varnosti ROADPOL. Na dogodku v Larna-
ki na Cipru, ki ga je organizirala ciprska policija, je g. Orben pozval instituci-
je, podjetja, nevladne organizacije in predstavnike javnosti z vse celine, naj 
podprejo kampanjo in pomagajo doseči vizijo NIČ.
Kampanja je pravzaprav prošnja vsem udeležencem v prometu – voznikom, 
sopotnikom, motoristom, kolesarjem, voznikom lahkih motornih vozil in 
pešcem, da je na njih in na njihovem odgovornem ravnanju na cesti priložnost, 
da se uresniči vizija NIČ. Pravzaprav je zelo preprosto. Vse udeležence v ce-
stnem prometu prosimo, naj naredijo najlažje – upoštevajo prometna pravila.

Zgoščena akcija preverjanja je potekala teden dni v aprilu, pri čemer je 18 evropskih 
cestnih policij, članic ROADPOLa izvajalo aktivne cestne kontrole. Poudarek je bil tudi na 
otroških sedežih in nošenju čelad.
Med akcijo Varnostni pas je bilo pregledano več kot 1.000.000 vozil. Policisti so odkrili 
50.974 kršitev. To število kršitev lahko razdelimo med osebe na sprednjih sedežih avto-
mobila (48.204) in na zadnjih sedežih (2.770). Druga statistika pa pove, da 49.388 odra-
slih in 1.586 otrok ni uporabljalo varnostnega pasu ali varnostnih zadrževalnih sistemov.
Te številke jasno kažejo, kako pomembna sta varnost v cestnem prometu in nadzor upo-
rabe varnostnih pasov, saj še vedno preveč voznikov in potnikov ni bilo pripetih. Dejstvo 
je, da imajo varnostni pasovi dve funkciji: zagotavljajo, da ostanete na avtomobilskem 
sedežu in da ob trku niste dezorientirani. Zračne blazine dopolnjujejo to varnost. Vendar 
pa zračne blazine delujejo optimalno le, če ob trku ostanete na svojem sedežu. 
Kljub temu da varnostni pasovi rešujejo življenja in zmanjšujejo resnost poškodb, se še 
vedno preveč voznikov ne pripne. Pripenjanje je torej izjemno pomembno, saj varnostni 
pasovi zmanjšajo tveganje za smrtne poškodbe za 37 do 48 %, odvisno od položaja v 

avtomobilu. Učinek otroških zadrževalnih 
sistemov pa je nekoliko višji, 50 %.
Zanimivo je, da je policija v okviru te 
akcije zaznala tudi druge oblike kazni-
vih dejanj, med drugim 1.055 primerov 
najdbe drog in 15 primerov najdb strel-
nega orožja. Ujetih je bilo tudi 98 policij-
sko iskanih oseb.

Akcija je bila izvedena v začetku mese-
ca maja in je bila usmerjena v krepitev 
varnosti najranljivejši udeležencev v 
prometu, to je pešcev. Izraz »giljotina« 
se uporablja za opis prometnega po-
java voznikov, ki zapeljejo čez prehod 
za pešce z obvozom drugega vozila, ki 
se je ustavilo, da bi odstopilo prednost 

pešcem. Nezakonita praksa je še pose-
bej nevarna, saj se voznik »prekrškar« in 
pešec ne vidita, ker vozilo, ki je odstopi-
lo prednost pešcu, zakriva in ovira nepo-
sreden očesni stik med njima.
V dvotedenskih nadzoru je bilo vozni-
kom motornih vozil izrečenih 379 sank-
cij zaradi različnih tovrstnih prekrškov. 

Rezultati akcije kažejo, da številni voz-
niki niso dovolj pozorni, niti ne izkazu-
jejo predpisane posebne previdnosti pri 
približevanju prehodom za pešce. »Ve-
liko voznikov ni omogočilo neoviranega 
prehoda pešcem in je peljalo naprej brez 
ustavljanja, včasih pa tudi mimo drugega 
vozila, ki se je ustavilo pred prehodom 



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!

za pešce,« je komentiral glavni nadzornik Heikki Kallio iz nacionalne 
policijske uprave Finske. Policija je morala posredovati pri ravnanju 
vseh skupin udeležencev v prometu. Največ sankcij je bilo izrečenih 
voznikom motornih vozil, ker niso omogočili nemotenega prehoda 
pešcem. Število je bilo 185. Druga najpogostejša kršitev, »giljotina«, 
je bila zaznana in sankcionirana pri 95 povzročiteljih. Poleg tega so vo-
zniki osebnih vozil prejeli 194 mandatnih kazni za druge kršitve pravil 
ob prehodih za pešce. Kolesarjem in voznikom lahkih električnih vozil 
je bilo zaradi neupoštevanja pravil prehoda za pešce izrečeno 91 opo-
minov in 34 mandatnih kazni. Pešcem, ki niso spoštovali rdeče luči, pa 
je bila izrečena kazen oziroma opomin v 74 primerih.
Povzel: Miklavž Bole
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100 LET100 LET

»ŽE 100 LET PREMIKAMO SVET«»ŽE 100 LET PREMIKAMO SVET«
Nadaljevanje
Začeli bomo z besedami Winstona Churchilla, ki je v 40. letih preteklega stoletja izjavil: »Če bomo odprli prepir 
med preteklostjo in sedanjostjo, bomo ugotovili, da smo izgubili prihodnost,« ali poenostavljeno, če se bomo 
ukvarjali s preteklostjo, bomo izgubili prihodnost. Zato o preteklosti ne bomo več pisali. Če pa le kdo želi še več 
informacij, pa te lahko pridobi iz različnih virov, med katerimi je tudi zbornik »90 let Zveze ZŠAM Slovenije«. Izšel 
je ob praznovanju 90. obletnice obstoja in delovanja Zveze ZŠAM Slovenije.
Zadnje desetletje se je začelo z veliko težavami, povezanimi s številnimi nesoglasji in nesporazumi, tako med 
Zvezo ZŠAM in odcepljeno Novo Zvezo ZŠAM, med novoimenovanim vodstvom in »starim« GS, neporavnanimi 
terjatvami do dobaviteljev, neplačanimi članarinami nekaterih Združenj, večmesečnim neizhajanjem Prometnega 
vestnika, stroški delovanja Zveze, zaščiti simbolov in uniform. Skratka več izzivov kot pa normalnega poslovanja 
in vodenja Zveze.
Kaj smo torej delali?
V času kriznega vodenja je med drugim predsednik Zveze Aleš Kocjančič na sestanku sveta Zveze, ki smo ga imeli 
na sedežu podjetja Pišek transport Celje, izpostavil: »Delo Zveze je na križpotju. Smo pred dejstvom, da je treba 
delati za obstanek in razvoj ZZŠAM. Dolžnost je, da podaljšamo delovanje Zveze. Za to je potrebno povezovanje.« 
Tem besedam so sledile konkretne akcije. 
Tako smo se v mandatu 2016 ponovno lotili konsolidacije organov Zveze, vse od predsednika, podpredsednika 
in članov UO (Brane Praznik, Tone Tomšič, Danijel Kuštrin, Zvone Milkovič, Aleš Kocjančič, Roman Krajnc, Marjan 
Hočevar, Edvard Novak, Tomaž Lotrič, Igor Ilovar, Andrej Jevšenak, Matej Bohm in Miklavž Bole). Nekaj več časa 
pa smo porabili za imenovanje novega GS Fadila Mušinovića. Kot zunanji sodelavec Zveze je s 1. januarjem 2017 
prevzel neprofesionalno delo GS.
Po konsolidaciji in sprejeti strategiji smo se lotili cele vrste najrazličnejših izzivov.
Poleg običajnih poslovnih opravil Zveze in vodenja le te (planiranje, poročanje, sestanki UO, sestanki Sveta Zdru-
ženj, letnih skupščin) smo:
1. Reševali probleme regij.
Tako sta na 7. seji 17. maja 2017 GS Fadil Mušinović in predsednik Aleš Kocjančič predstavila vsebino poslovnega 
srečanja s Štajersko regijo. Ugotovila sta, da na regiji niso imeli ustreznih in popolnih informacij o poslovanju Zve-
ze in Združenj. Po razgovorih s predsedniki ZŠAMov te regije ni bilo več zaznati težnje k izstopom. ZŠAM Slovenska 
Bistrica v tem letu ni bilo v članstvu Zveze, je pa poravnalo kotizacijo in se v letu 2018 ponovno pridružilo Zvezi. 
Sklenjeno je bilo, da je, v izogib nejasnim informacijam o poslovanju Zveze in ZŠAMov, treba skrbeti za pretok 
informaciji, tudi s posredovanjem zapisnikov sej UO.
Edvard Novak je izpostavil, da je treba poslovno pazljivo delati s članicami Zveze. Prepoznavna mora biti skrb in 
aktivnosti Zveze do svojih članic. 
Od 5. maja 2017 je bila formalno veljavna odločba o zaščiti oznak Zveze ZŠAM. Društva, ki niso bila članice Zveze 
in so uporabljala oznake Zveze, smo pozvali k prenehanju uporabe le teh.
Odobrili smo tudi odpis tistih terjatev Združenj do Zveze, ki so bile neizterljive.
2. Odločali o višini članarine – participaciji Zvezi.



Višina članarine je bila in je pomembna tema vsakoletnih skupščin Zveze. Za leto 2017 smo odločili, da se kotiza-
cija Zvezi ne spremeni. Ostala je v višini 18,75 €. Določili smo tudi 5-% popust pri plačilu do 28. 2. 2017, po tem 
datumu in do 31. 3. 2017 pa brez popusta – v polnem znesku. Sicer smo imeli na tem področju ambicioznejše cilje, 
ki pa nam jih zaradi številnih objektivnih razlogov ni uspelo uresničiti.
3. Znižali stroške poslovanja.
Med drugim smo se sistematično lotili praznjenja najetih skladiščnih prostorov in tako znižali najemnino zanje. 
Člani UO smo se odrekli kakršnim koli povračilom stroškov prevozov na sestanke organov Zveze. V celoti smo s 
prostovoljnim delom prenovili sejno sobo Zveze.
4. Posodobili akte Zveze.
Zaradi stalnega razvoja družbe kot celote, novelacije zakonodaje o delovanju društev in potreb Združenj, smo v 
zadnjem desetletju novelirali vse akte Zveze, torej Statut, Pravilnik o uniformah, činih in oznakah članov Zveze 
ZŠAM Slovenije, Pravilnik o razvitju, čuvanju in nošenju prapora Zveze in praporov ZŠAM, Poslovnik uniformiranih 
članov ZZŠAM Slovenije, Pravilnik o odlikovanjih in priznanjih ZZŠAM Slovenije, ne nazadnje tudi poslovnik skup-
ščine. Slednjega zlasti kot posledic protikoronskih ukrepov. 
5. Na novo zagnali izdajanje članskega glasila in spremenili njegovo ime.
Poleg preimenovanja Prometnega vestnika v Prometno varnostni vestnik smo posodobili njegovo obliko in obo-
gatili vsebino ter zagotovili redno izhajanje. 
Odločali smo se tudi o opciji, da izdajamo PVV v e-obliki. Med člani UO in NO pobuda ni bila sprejeta. Prav tako so 
na skupščinah Združenj pobudo zavrnili. Ob ponovnem zagonu izdaj smo se člani UO opredelili do izdaje 4 tiskanih 
in 1 e-izdaje v letu 2017. V primeru ugodne finančne situacije pa bi se e-izdaja spremenila v tiskano – papirno 
obliko. Mag. Fadil Mušinović je bil istega leta imenovan v Uredniški odbor PVV.
Da bi popestrili vsebino in optimirali stroške izdaje PVV, smo oktobra 2017 začeli izdajo skupne tiskovine z revijo 
Tranzit. S tem smo prešli tudi na izdajo 8 številk letno. 
6. Prenovili spletno stran ZZŠAM.
Zelo statično in neažurno spletno stran smo zamenjali s povsem novo, tako oblikovno, vsebinsko in konceptualno, 
ter ji vdahnili aktualnost, ažurnost, razširili vsebino in jo na neki način naredili prijaznejšo in zanimivejšo za širši 
krog obiskovalcev. Posebno pozornost smo namenili vsebinam projekta Šolska prometna služba, ki je med drugim 
dobila tudi nove vsebine, aktualne za današnji trenutek. Prek urednika spletne strani smo omogočili Združenjem, 
da poročajo o aktualnem dogajanju in na ta način še popestrijo njeno vsebino.
7. Organizirali in izvedli tekmovanja poklicnih voznikov in motoristov.
Komisija za tekmovanje je med drugim organizirala in izvedla letna odprta prvenstva za šoferje več kategorij in 
nazadnje tudi motoristov. Ritem letnih tekmovanj, ki so bila tudi izhodišče za udeležbo na svetovnih prvenstvih 
šoferjev (pod okriljem UICR), je prekinila epidemija covida-19.
8. Sodelovali z AVP RS.
Vzpostavili smo boljše sodelovanje z AVP. Tako smo na 6. seji 22. 3. 2017 sprejeli sklep o pristopu k razpisanim 
projektom v sklopu sofinanciranja nevladnih organizacij. Prijavili smo 6 vsebinskih sklopov projekta. 
S strani AVP je bil sprejet ZZŠAM projekt »Prvi šolski dan« in 10 dni dodatnih aktivnosti na šolskih poteh OŠ. Iz-
branih je bilo 50 OŠ, prostovoljce pa smo opremili z enotnimi oblačili. 
Prav tako pa smo redno sodelovali na ostalih razpisih AVP za financiranje NPA in drugih projektov ter na ta način 
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pridobivali finančna sredstva za izvajanje programov Zveze in Združenj.
9. Sprejemali in posredovali pobude.
Preverili smo in dali pobudo za ponovni zagon instituta vzorni voznik. Pripravili smo predlog za uvedbo prome-
tnega znaka Prometna služba, ki pa je izpadel iz Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. 
Predlagali smo omejitev prehitevanja tovornih vozil na slovenskem avtocestnem križu. Za odstranjevanje snega in 
ledu s tovornjakov in priklopnikom smo predlagali postavitev postaj in opreme po nekaterih tujih zgledih. DARSu 
smo posredovali več pobud (poleg predhodno omenjenih »čistilnih ramp«), tudi pobude v zvezi z uporabo infor-
macijskih portalov in uporabo voznih pasov na AC in HC. 
Pobude so bile tudi dane za projekta Kolesarji seniorji in Vozniki motornih vozil seniorji.

10. Izvajali in podpirali vrsto projektov.
Projekti ZZŠAM:
-projekt Poklicni voznik – nisem sam,
-projekt Prvi šolski dnevi,
-projekt Šolska prometna služba,
-projekt Mednarodni teden zahvale poklicnim voznikom (UICR),
-projekt »NISEM SAM«.
Projekti, pri katerih ZZŠAM sodeluje:
-Dan spomina na smrtne žrtve prometnih nesreč (Zavod varna pot),
-NPA (AVP RS),
-teden mobilnosti in EDWARD,
-Pešbus (Zavod za Zdravje),
-kolesarski izpiti (Zavod za šolstvo).

Člani UO smo tudi sprejeli sklep, da prostovoljci pri izvajanju vseh terenskih aktivnosti ne nosijo svečanih uniform 
ter da so vedno opremljeni vsaj z odsevnimi brezrokavniki. 

Pogled v prihodnost pa temelji na:
Naši viziji:
Biti največja nevladna organizacija na področju varnosti otrok ter starostnikov v prometu in zagovornik pravic 
poklicnih voznikov in avtomehanikov.
Našem poslanstvu:
Kontinuirano delo na področju varnosti v prometu, zagotavljanju pravic poklicnih voznikov in avtomehanikov ter 
razvijanje lastnih projektov (ŠPS in PŠD).
Naših vrednotah:
1.tradicija
2.povezovanje
3.solidarnost in vzajemnost
4.prostovoljstvo
5.znanje
6.pripadnost
Naš slogan je: »AKTIVNI ZA VARNOST V PROMETU«. Z njim izpostavljamo pomen svojega delovanja.

Naša strategija aktualnega obdobja (2019–2022) je osnova za operativno letno planiranje. Zaradi sprememb, ki 
se dogajajo v domačem okolju, kot tudi vpliva drugih dejavnikov, povezanih z delom Zveze, zahtevajo neprestano 
preverjanje strategije in njeno prilagajanje novim okoliščinam.
V aktualnem obdobju so napori usmerjeni k zagotavljanju večje vloge Zveze in združenj pri zagotavljanju varnosti 
in večjih pravic voznikov in avtomehanikov pri izvajanju njihovega poklica. Želimo povečati vpliv pri sprejemanju 
odločitev, ki bodo dolgoročno vplivale na naše delovanje.
Na nacionalnem nivoju Zveza s svojim delovanjem poskuša vplivati na spoštovanje zakonodaje in namena uspo-
sabljanja poklicnih voznikov. V sodelovanju z državnimi in drugimi organi si bo prizadevala, da ne bi prihajalo do 
zlorab delovnega časa in drugih pravic poklicnih voznikov in avtomehanikov. Za našo organizacijo (kot tudi vse 
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ostale na tem področju) bo nadvse pomembno, ali bodo predlagani ukrepi in spremembe dobili ustrezno pre-
poznavnost v družbi in politično podporo.
Na mednarodnem področju bomo s partnersko organizacijo UICR poglabljali uspešno sodelovanje, mednarodno 
sodelovanje krepili s sorodnimi organizacijami v regijah Zahodnega Balkana, od koder prihaja tudi največje število 
poklicnih voznikov. Sodelovanje lahko še bolj okrepi večje število članov v projektu »nisem sam« oz. Združenju 
poklicnih voznikov. 
Med pomembnimi strateškimi cilji v okviru organizacije so medsebojno povezovanje članov, izboljšanje pre-
poznavnosti programov organizacije med članstvom in večja pripadnost organizaciji. Za doseganje zastavljenega, 
je potrebna ustrezna organizacijska struktura. Povečano medsebojno sodelovanje v okviru regijskih prireditev in 
zadovoljstvo izvajalcev (društev) z večjo lokalno prepoznavnostjo krepi pripadnost in utrjuje zaveze za izpolnje-
vanje skupnih ciljev.
Rezultati o pridobljenih javnih sredstvih na razpisih v preteklem(-ih) obdobju(-ih) kažejo, da le ta predstavljajo 11 
% letnega proračuna Zveze. To pa še zdaleč ne zadošča za kakovostno izvajanje nacionalno prepoznanih progra-
mov na področju našega delovanja. Manjkajoči del sredstev za nemoteno delovanje organizacije danes zagota-
vljamo iz drugih virov financiranja – večino iz naslova akontacij združenj in prodaje na trgu (oglasi, PVV), kar pa 
glede na trende ne zagotavlja dolgoročne vzdržnosti, predvsem zaradi tega, ker je težnja posameznih združenj po 
zmanjševanju višine akontacije. Zato je na tem mestu potrebna opredelitev strateškega cilja aktiviranja nedelujo-
čega dela združenj in Zveze v delujoči (aktivni) del.
Sodelovanje z javnim sektorjem:
V okviru različnih projektov nadgraditi partnerske odnose tako z javnim sektorjem na nacionalni in lokalni ravni 
kot z gospodarstvom in civilno družbenimi organizacijami.

Pomembno pa je tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami in društvi, ki delujejo v javnem interesu. 

AKTIVNI ZA VARNOST V PROMETU!

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 
ZNANOST IN ŠPORT

podpora projektu Šolska prometna služba

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE sodelovanje v okviru promocijskih akcij in kampanj na 
področju škodljivosti alkohola in drugih psihoaktivnih 
substanc pri udeležbi v prometu, projekt PEŠBUS

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO priprava pobude za zmanjšanje birokracije v okviru 
delovanja NVO – javnih društev in zvez ter organizacij s 
področja varnosti prometa

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SO-
CIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

sodelovanje pri širjenju promocije zdravja na delovnem 
mestu in zagotavljanju pravic poklicnim voznikom

POLICIJA izvedba aktivnosti v okviru letnega načrta sodelovanja

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE sodelovanje pri srečanjih, seminarjih in delavnicah in 
oblikovanju politike glede statusa poklicnih voznikov in 
avtomehanikov

Avtor: Miklavž Bole
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Bolj ko so se omejitve covida-19 poslavljale, bolj resno so se 
odvijale naše aktivnosti v idrijskem združenju. Konec zime smo 
skupaj s SPV Idrija podajali predloge glede postavitve umiritve-
nih radarjev na območju občine. V začetku februarja smo dali 
v izdelavo transparent za prve šolske dni, saj menimo, da bo še 
kako koristen. V začetku marca smo z vodstvom šole Črni Vrh, 
policijo ter podjetjem Nomago praktično izpeljali vstop v avto-
bus, vožnjo z njim ter zapustitev avtobusa. V maju pa so bili naši 
člani motoristi in njihovi kolegi v pomoč v Godoviču, kjer so mi-
moidoči motoristi iz roke predsednice SPV Idrija Cirile Hladnik 
prejeli odsevnike ter nekaj gradiva v smislu priporočil o vožnji 
z motorji. Za vso pomoč so se nam zahvalili tudi na OŠ Spodnja 
Idrija, kjer so opravljali kolesarske izpite. V začetku junija pa so 
uspešno opravili izpite tudi v Godoviču, pri čemer moramo po-
hvaliti nove kolesarje za lep, zrel prikaz vožnje ter se zahvaliti 
njihovi mentorici za trud, ki ga je vložila v mlade kolesarje.

ZŠAM Ivančna Gorica je v sodelovanju s Policijsko upravo 
Ljubljana 4. maja 2022 organiziralo in izvedlo predavanje na 
temo »Posledice prometnih nesreč«. Tokratno predavanje 
je vzbudilo zanimanje nad pričakovanji. Predavanja so se 
udeležili člani Moto kluba Fire Group Ivančna Gorica, Oldti-
mer kluba Škofljica, Gold Wing moto kluba Dolenjska in člani 
ZŠAM Ivančna Gorica, ki so hitro napolnili društvene prosto-
re ZŠAM Ivančna Gorica.
Policijski inšpektor Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Lju-
bljana v tokratnem predavanju ni predaval o cestnoprome-
tnih predpisih na klasičen način, da bi poudarjal, kaj je prav 
in kaj ne. Prometna pravila več ali manj vsi poznamo, vprašal 
pa se je, zakaj jih ne upoštevamo. Predstavil je primere ne-
katerih obravnavanih prometnih nesreč iz svoje dolgoletne 
policijske kariere. Slikovito in brez olepšav je predstavil svoje 
izkušnje srečanj s poškodovanimi, s povzročitelji nesreč, s 
svojci umrlih in opisal občutke policistov, ko morajo neko-
mu sporočiti, da je v prometni nesreči izgubil bližnjega. Ta 
naloga je ena težjih, ki jih opravljajo policisti. Predstavljene 
primere nesreč je podkrepil s prikazom videoposnetkov in 
fotografij poškodovanih – posledic prometnih nesreč. 
V dvorani, kjer je bilo poleg tišine občasno slišati zgolj kak-

AKTIVNOSTI V IDRIJIAKTIVNOSTI V IDRIJI

O POSLEDICAH PROMETNIH NESREČ TUDI V IVANČNI GORICIO POSLEDICAH PROMETNIH NESREČ TUDI V IVANČNI GORICI

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

šen tih smrk ali krik ob šokantnih osebnih zgodbah ter izpovedih 
Tomaževica, ni skoraj nihče ostal ravnodušen. Z gotovostjo lahko 
trdim, da so se vsi udeleženci z odličnega predavanja odpeljali do-
mov s čisto drugačnim pogledom na cesto, na udeležence v pro-
metu, na pasti, ki pretijo na cestah, na nevarnosti in tudi na smrt. 
Zanimivost predavanja se je pokazala tudi na koncu, ko se je med 
navzočimi in predavateljem razvila široka in sproščena razprava. 
Ravno sproščena razprava in druženje po predavanju sta poka-
zala, da se je tudi predavatelj, Tomaž Tomaževic, v Ivančni Gorici 
počutil prijetno in domače.

Avtor: Refik Hodžić

VABILO
na jubilejno 30. srečanje na Rogli

ZŠAM Zreče, v sodelovanju z UNITUR-Rogla , tudi letos organizira tradicionalno 30.
šofersko nedeljo na Rogli, ki bo 24.7.2022 od 11h dalje. Zraven parade uniformirancev
bodo dogajanje popestrili motoristi in tovorna vozila iz vse Slovenije. Pri novozgrajeni

cerkvi na Rogli bo tudi blagoslov vozil in motorjev.
VABLJENI, ZŠAM ZREČE
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Štajersko regijo ZŠAM tvori šest združenj. To 
so ZŠAM Gornja Radgona, Certus Maribor, 
Ruše, Poljčane, Ptuj in Slovenska Bistrica. Po-
samezna združenja so aktivna na svojem ob-
močju in so nepogrešljiv člen pri zagotavlja-
nju prometne varnosti v svojem okolju. Vsa 
združenja so med seboj povezana in odlično 
sodelujejo. Del sodelovanja so tudi različna 
druženja članov. Sestajajo se na rednih ses-
tankih predstavnikov ZŠAM Štajerske regije, 
kjer izmenjujejo svoje izkušnje in planirajo 
ter usklajujejo aktivnosti. Vsako leto v dru-
gem združenju pripravijo družabni dogodek 
– športne igre Štajerske regije, na katerem se 
člani pomerijo v različnih disciplinah.
Letošnje športne igre so pripravili ZŠAM Gor-
nja Radgona v kraju Bolehnečice v prijetnem 
okolju, kjer deluje Tehnični-etnološki muzej 
Oldtimer Stara gora. 
Športnih iger so se udeležila vsa združenja 
Štajerske regije. Vsaka ekipa je štela po osem 

ZŠAM Krško je zasedalo na rednem občnem zboru dne 23. 4. 
2022, na katerem so bili člani seznanjeni z delovanjem in aktiv-
nostmi v preteklem letu. Podano poročilo predsednika Bojana 
Naraglava, kakor tudi poročilo nadzornega in upravnega odbora 
so prisotni člani sprejeli brez pripomb. Na občnem zboru so člani 
sprejeli tudi predlog za razrešitev predsednika Bojana Naraglava 
z mesta predsednika ter na mesto predsednika predlagali Bojana 
Mežiča ter ga soglasno izvolili. Bojan Mežič se je zahvalil pred-
hodniku ter članom za izkazano zaupanje in podal nekaj smernic 
dela za tekoče in prihodnje leto, s čimer so se člani strinjali ter se 
zavezali, da bodo s sodelovanjem še naprej delali v korist varnosti 
in preventivi ter sodelovali pri akcijah kot do sedaj. Po zaključku 
je sledilo druženje članov.

ŠPORTNE IGRE ŠTAJERSKE REGIJEŠPORTNE IGRE ŠTAJERSKE REGIJE

V KRŠKEM MENJAVA VODSTVAV KRŠKEM MENJAVA VODSTVA

Avtor: Janez Strelec

članov. Tekmovanje so sestavljale štiri di-
scipline: testiranje CPP na izpitnih polah za 
B kategorijo, pikado, rusko kegljanje in kolo 
sreče. Na igrah je zmagala ekipa iz Ruš, ki je 
v seštevku vseh disciplin zbrala največ točk in 
je prejela prehodni pokal. Vse ekipe so pre-
jele zahvale za sodelovanje. Namen športnih 
iger ni bil v samem tekmovanju, ampak v 
druženju članov Štajerske regije.
Po razglasitvi rezultatov je bil organiziran 
ogled muzeja. V njem so razstavljeni razni 
pozabljeni predmeti, ki so jih naši dedje, pra-
dedje uporabljali za pomoč pri raznih opravi-
lih kot na primer v kmetijstvu, gospodinjstvu 
in pri obrtnih dejavnostih. Razstavljena je 
tudi velika zbirka starodobnih vozil, traktor-
jev, motorjev, mopedov in koles. V muzeju v 
kletnih prostorih je urejena vinoteka. To pa 
ni bilo edino letošnje druženje, predvideni 
sta druženji ob praznovanju 70-letnice de-
lovanja ZŠAM Ptuj in 65-letnice delovanja 

ZŠAM Poljčane. ZŠAM Gornja Radgona se 
zahvaljujemo za organizacijo in uspešno iz-
vedbo športnih iger Štajerske regije.

Sodelovali pa so tudi v akciji SPV ter OŠ v Krški občini. Tekmovanje »Kaj 
veš o prometu« je potekalo pri OŠ Leskovec. Učenci so se preizkusili v 
znanju iz prometa ter imeli tudi praktično vožnjo po cesti, pri čemer so 
člani ZŠAM Krško poskrbeli za varnost na trasi. Akcijo so skupaj s Policijo 
ter avto šolami uspešno izvedli.

Avtor: Mira Onič

Poljčane za pridobitev kolesarskega izpita. Učenci 5. razredov 
so morali uspešno opraviti pisni test in prevoziti spretnostni 
poligon. Pri usposabljanju veščin vožnje s kolesom v prome-
tu so učence budno spremljali člani in članica ZŠAM Poljča-
ne. Z mentorjema Miranom Voglarjem in Rankom Leskovar-
jem so po ustaljeni trasi, ki se začne na dvorišču združenja, 
vadili 4 dni in bili z vsakim dnem uspešnejši. Zadnji, peti dan 
so vozili izpitno vožnjo in izpit je opravilo vseh 41 učencev 
in učenk. Prejeli so kolesarske izkaznice, s katerimi bodo ob 
dovoljenju staršev lahko samostojni udeleženci v prometu. 
Z zadovoljstvom in prostovoljno vsako leto sodelujejo uni-
formirani člani ZŠAM Poljčane v akciji, ki zagotavlja varnejšo 
vožnjo otrok v prometu. Letos se jim je znova pridružilo AMD 
Poljčane, seveda pa ne gre brez prisotnosti policije. 

KOLESARSKI IZPITI KOLESARSKI IZPITI 
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Člani ZŠAM Vrhnika smo z vso vnemo in od-
govornostjo poprijeli za preventivno delo, 
razlog za to je prijetno pomladansko vreme. 
V ponedeljek, 25. 4. 2022, smo obiskali OŠ 
Ivana Cankarja Vrhnika, POŠ Drenov Grič. 
Pripravili smo zabavno in poučno delavnico 
o varnosti v prometu. Učenci so z vožnjo na 
motoričnem prometnem poligonu s skiroji 
osvajali znanje o praktični vožnji, preizkusili 
so se v prepoznavanju prometnih znakov in 
reševali konkretne prometne situacije. Na 
»prometnem vrtiljaku« so preizkušali svoje 
cestnoprometno znanje ob pomoči učiteljic. 
2. in 3. maja smo otroke varovali na cesti 
po prvomajskih počitnicah. Otroci so med 
potjo v šolo klepetavi, zvedavi in zato ne-
pazljivi. Njihova osredotočenost na promet 
je tako zmanjšana, žal je osredotočenost 
zmanjšana tudi pri odraslih, ki neumor-
no svojo pozornost namenjajo telefonom. 
Še večja nevarnost pa preti otrokom, ki se 
vozijo v šolo na skirojih in kolesih. V ZŠAM 
Vrhnika smo prav zato ob začetku pouka 
pristopili k varovanju kolesarskih in peš 
poti na najbolj prometno izpostavljenih 
točkah. S tem smo opozarjali voznike, da je 
prvomajskih počitnic konec. Otroci in mla-
dostniki do 18. leta pa si le zapomnite, da je 
uporaba zaščitne čelade na kolesu in elek-
tričnem skiroju obvezna. 

V petek, 13. maja 2022, se je na OŠ Gorišnica odvijalo 22. 
regijsko tekmovanje Kaj veš o prometu, ki ga je letos or-
ganiziral SPVCP Gorišnica v sodelovanju z OŠ Gorišnica, 
Policijsko postajo Gorišnica, medobčinskim redarstvom 
SOU, ZŠAM Ptuj in Šolo vožnje Prednost. 
Tekmovanja Kaj veš o prometu so tradicionalna obli-
ka prometno-vzgojnih aktivnosti, ki potekajo na šolah 
skupno že več kot 50 let. Na letošnjem kvalifikacijskem 
tekmovanju je sodelovalo devet osnovnih šol. Med 36 
osnovnošolci, ki so se pomerili s kolesi, so bili najbolj-
ši Anže Kvas, in Jakob Pernat (OŠ Cirkovce, 1. mesto) in 
Jure Petek (OŠ Ljudski vrt–Grajena, 3. mesto). Ekipno je 
bila najboljša OŠ Videm z mentorjem Andrejem Primu-
žičem. Ob uspehih mladih ne gre pozabiti tudi na njiho-
ve mentorje, ki jih skozi celotno šolsko leto pripravljajo 
na to tekmovanje, kar pa je še pomembnejše, pouču-
jejo jih o prometnih vsebinah, ki so za varno udeležbo 
v prometu nujne. Prva dva tekmovalca sta se udeležila 
državnega tekmovanja. Vse znanje, ki so ga tekmovalci 
pridobili, bodo lahko koristno uporabili kot udeleženci 
v dejanskem prometu. Najpomembnejše pa je, da niso 
le tekmovali, temveč so se učili za varno udeležbo v ce-
stnem prometu, učili so se za življenje.

Avtor: Franjo Čretnik, ZŠAM Vrhnika

Avtor: Janez Strelec

Na povabilo Občine Vrhnika in ZB Vrhnika 
smo se s praporom in delegacijo v počas-
titev osvoboditve Vrhnike 6. maja udele-
žili proslave v Športni dvorani OŠ Antona 
Martina Slomška. S slavnostno udeležbo 
s praporom smo sodelovali tudi 10. maja 
v Cankarjevi dvorani na Vrhniki ob občin-
skem prazniku in podelitvi priznanj zasluž-
nim Vrhničanom.
Večletno sodelovanje z Moto klubom Nau-
portus je postalo že kar zavezujoče, zato ob 
»Dnevu varne vožnje« stopimo skupaj na 
poti k varnosti na cesti. Na sončno soboto, 
14. maja 2022, smo članice in člani v Špor-
tnem parku na Vrhniki pristopili k izvedbi 
varovanja prireditve in izvedbi prometnega 
poligona za mlade. Prikazali smo tudi svojo 
novo pridobitev, didaktični prometni poli-
gon, ki zdaj dopolnjuje tudi še motoričnega.
Med 17. in 19. majem smo z OŠ Log Drago-
mer, POŠ Bevke za vse osnovnošolce izvedli 
prometne delavnice in izpeljali kolesarski 
izpit za učence 5. razreda. Novi poligon 
omogoča spoznavanje in praktično vožnjo 
po pravilih vožnje v naselju. Izrisane so tako 
površine za kolesarje, pešce in voznike vo-
zil, dopolnimo pa ga s prometnimi znaki. 
Na povabilo trgovine s kolesi in kolesar-
sko opremo Jan sport smo se udeležili ce-
lodnevne kolesarske preventivne prireditve 

V ZŠAM VRHNIKA NA POLNO ZAVIHALI ROKAVEV ZŠAM VRHNIKA NA POLNO ZAVIHALI ROKAVE

22. KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU22. KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU

na Stari Vrhniki. 
V rahlo deževnem sobotnem dopoldnevu 
28. maja 2022 se je v Ljubljani na Letališki 
cesti odvijalo državno prvenstvo poklic-
nih voznikov. Svoje vozniške spretnosti so 
pokazali v več kategorijah. Članice in člani 
ZŠAM Vrhnika smo sodelovali z ekipo sod-
nikov in s prikazom preventivne prikolice 
in demonstracijo alkoholnih očal. V ZŠAM 
Vrhnika se trudimo po najboljših močeh s 
svojim delom prispevati kar največ k var-
nosti v cestnem prometu. Svoj delež lahko 
prispevate tudi sami. V juniju, drage čla-
nice in člani, nas čaka še kar nekaj dela, 
zato se vam vsem, ki ste aktivno vključeni v 
delo, iskreno zahvaljujem za vaš prispevek 
k večji varnosti v prometu. Povezuje nas 
geslo: » S skupnimi močmi se prometna 
preventiva gradi«

ZŠAM Ptuj vsako leto sodeluje pri organizaciji in izvedbi regij-
skega tekmovanja. Naš član sodeluje v organizacijskem odboru 
kot vodja tekmovanja. Nepogrešljivi pa so tudi ostali sodelujoči 
uniformirani člani, ki opravijo preglede koles, preverijo pravilno 
opremljenost tekmovalcev in izvajajo štart tekmovalcev ter tako 
poskrbijo za tekoče odvijanje tekmovanja.
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TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU?TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU?

JOŽE HROVAT
Član ZŠAM Gorjanci Straž

Rojen: 1. 3.1 959,
Umrl: 5. 4. 2022

SMREKAR SLAVKO
Član ZŠAM Kočevje
Rojen: 5 .4. 1931
Umrl 22. 4. 2022

JOŽE KLJUN
Član ZŠAM Kočevje

Rojen: 1. 3  1943
Umrl: 8. 5. 2022

V slovoV slovo

Na osnovni šoli Kapela v občini Radenci je v tekočem 
šolskem letu 135 otrok. Ravnateljica Andreja Strmšek in 
tamkajšnja učiteljica Nina Budja Zalokar že nekaj let ve-
liko skrbi posvečata pripravam na izpite za vožnjo s kole-
som. Tovrstno izobraževanje smejo opraviti učenci petih 
razredov. Na izpitu sta za varnost v prometu in pri oce-
njevanju znanja cestnoprometnih predpisov sodelovala 
policista in šest članov Združenja šoferjev in avtomeha-
nikov Gornja Radgona. Območje, ki ga pokriva Osnovna 
šola Kapela, sodi v »delokrog« Združenja šoferjev in av-
tomehanikov Gornja Radgona. Mladi kolesarji Osnovne 
šole Kapela so ob tem dokazali, da so se na »izpit« te-
meljito pripravili in da bo njihovo znanje za samostojno 
vožnjo s kolesom po območju, kjer je sicer za kolesarje 
veliko ovir oz. tu ni pravih kolesarskih poti, ustrezno.

RADGONSKI ŠOFERJI IN POLICISTA SKRBELI ZA RED OB RADGONSKI ŠOFERJI IN POLICISTA SKRBELI ZA RED OB 
OPRAVLJANJU IZPITOV ZA KOLESARJEOPRAVLJANJU IZPITOV ZA KOLESARJE

Avtor: Franci Klemenčič 

Vzgoja otrok v odgovorne kolesarje, ki bodo varno kolesarili v pro-
metu, je vedno bolj pomembna. Tega se v OŠ Mislinja ob podpori 
SPV Občine Mislinja in DŠAM Mislinja zavedamo že vrsto let.
Vsako leto se učenci pod budnim in predanim mentorstvom učite-
ljic Marije Tasič in Sonje Blažun udeležijo tudi tekmovanja Kaj veš o 
prometu. Zaradi entuziazma in marljivosti tako učencev kot mento-
ric rezultati ne izostanejo.
Letos je občinsko tekmovanje potekalo v torek, 24. 5. 2022. Najprej 
so se tekmovalci pomerili v teoretičnem znanju o poznavanju ce-
stnoprometnih predpisov, ki je potekalo prek spleta. Popoldne je 
sledila spretnostna vožnja na poligonu pred OŠ Mislinja. Kasneje pa 
je bilo treba opraviti še praktično vožnjo po naselju Mislinja, ki jo 
je ocenjeval inštruktor varne vožnje iz avtošole Relax. Člani DŠAM 
smo poskrbeli za označitev trase s triopan znaki pred začetkom 
praktičnega dela tekmovanja. Med samim tekmovanjem smo pos-
krbeli za varovanje na križiščih in nevarnih odsekih. Po končanem 
tekmovanju pa smo označbe tudi odstranili. Zmagal je Teo Križov-
nik, ki se je udeležil tudi državnega tekmovanja, ki je letos potekalo 

na Jesenicah v soboto, 28. 5. 2022. Tam je v deževni soboti pometel 
s konkurenco in postal najboljši mladi kolesar v državi. Čestitamo!
Društvo šoferjev in avtomehanikov Mislinja
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Po dveh letih smo letos spet izpeljali občni zbor in to 23. aprila 2022 na Sred-
nji gozdarski in lesarski šoli Postojna. Na občnem zboru je bilo presenetljivo 
veliko članov. Poleg članov so se zbora udeležili tudi gostje – podžupan Andrej 
Berginc, predstavnica SPV Občine Postojna Alma Koštić, namestnik direktor-
ja avtocestne policije Slovenije Mitja Palčič in predstavniki sosednjih društev. 
Našemu vabilu sta se odzvala tudi predstavnik ZŠAM Slovenske Konjice g. 
Podrgajs in predstavnik Zveze ZŠAM Slovenije g. Tomšič. 
Poročila predsednika in ostalih delovnih teles so bila kljub razmeram pestra 
in prisotni člani so jih sprejeli oz. potrdili brez vprašanj ali neodobravanja. Kot 
rečeno, smo morali izvoliti nov upravni odbor, ki se je po novem številčno ne-
koliko zmanjšal. Predsednik je še naprej ostal Stojan Žele, ki bo s svojo taktirko 
vodil društvo že peti mandat. To potrjuje, da je pri svojem delu neomajen in 
dosleden, predvsem pa vreden zaupanja.

OBČNI ZBOR ZŠAM POSTOJNAOBČNI ZBOR ZŠAM POSTOJNA

ZŠAM Postojna

Po uradnem delu zbora je kot običajno sledilo družab-
no srečanje, na katerem so si imeli naši člani veliko 
povedati. Šoferski poklic ni več to, kar je bil nekoč, in 
prav o tem je največ tekla beseda. Novemu upravnemu 
odboru želimo veliko delovnih uspehov, vsem pa pred-
vsem zdravja ter srečno in varno vožnjo.

V sončnem sobotnem jutru 14. maja 2022 smo se izpred prostorov ZŠAM Poljča-
ne odpravili v Bolehnečice (Občina Sveti Jurij ob Ščavnici), kjer je ZŠAM Gornja 
Radgona organiziralo Regijske športne igre. Po dveh letih so se znova zbrali tek-
movalci in tekmovalke, člani in članice Štajerske regije, ZŠAM Ptuj, Ruše, Poljča-
ne, Certus Maribor in ZŠAM Gornja Radgona. Vabilu so se odzvali tudi v ZŠAM 
Slovenska Bistrica. Veselili smo se ponovnega druženja, ki ne pomeni za vsako 
ceno zmagati, temveč sodelovati in se družiti, kar je pred odhodom poudaril tudi 
predsednik komisije za šport in rekreacijo Cveto Bezget. Zbral je ekipo osmih 
tekmovalcev, ki so bili: Stanko Jug, Cveto Bezget, Stanko Lipovšek, Rajko Pepev-
nik, Stanko Spolenak, Zmago Belič, Alojz Orešič in Herman Jager.
V Bolehnečicih je muzej starodobnih vozil in razne etnološke zbirke, muzej pa ima 
tudi prekrasno okolico, ki je nudila odličen prostor za izvedbo tekmovanja v štirih 
disciplinah: CPP, pikado, vrtenje kolesa in kegljanje s kroglo. Organizatorji so pos-
krbeli, da je tekmovanje potekalo brez zapletov. Med ugotavljanjem rezultatov 
smo si ogledali tudi kratek film, ki je predstavil nastanek in delo muzeja.
Vsa združenja so prejela za sodelovanje zahvalo iz rok organizatorjev in predsedni-

Občni zbor članic in članov je potekal v hotelu Dobrava Zreče v sobo-
to 19. 3. 2022. Dogodku so med drugimi prisostvovali župan Občine 
Zreče mag. Boris Podvršnik, predsednik ZZŠAM Slovenije Aleš Kocjan-
čič in predstavniki ZŠAMov. S svojo navzočnostjo so nas počastili tudi 
nekateri izmed donatorjev, brez katerih bi bila realizacija naših letnih 
načrtov vprašljiva.
V uvodu je predsednik ZŠAM Zreče Emilijan Fijavž pozdravil člane združe-
nja in navzoče goste ter predstavil letno poročilo združenja za leto 2021. 
V poročilu je poudaril, da je ZŠAM Zreče na lokalni ravni vpeto v mnoga 
preventivna dogajanja in aktivnosti na področju skrbi za varnost udele-
žencev v cestnem prometu, še posebej pa otrok kot najranljivejših ude-
ležencev v prometu. V nadaljevanju pa je navedel le nekatere opravljene 
aktivnosti v preteklem letu, in sicer varovanje otrok na izpostavljenih 
križiščih in Šolsko prometno službo (ŠPS) na področju občine Zreče ter 
drugih krajevnih skupnostih občine. 
Predsednik ZZŠAM Slovenije Aleš Kocjančič je v svojem obračanju zboru 
izrekel pohvale za uspešno delovanje združenja kljub ukrepom v zvezi s 
covidom-19. V nadaljevanju pa je naglasil, da je: »ZZŠAM ena najstarej-
ših nevladnih organizacij, ki letos praznuje 100 let delovanja.
V nadaljevanju se je župan mag. Boris Podvršnik vsem članom in še po-

REGIJSKE ŠPORTNE IGREREGIJSKE ŠPORTNE IGRE

OBČNI ZBOR ZŠAM ZREČEOBČNI ZBOR ZŠAM ZREČE

Avtor: Mira Onič

Avtor: M. Vajt

ka regije Janeza Strelca. Prva tri mesta za dosežke v tekmo-
vanju pa so prejeli: 1. ZŠAM Ruše, 2. ZŠAM Gornja Radgo-
na, 3. ZŠAM Poljčane. Prehodni pokal je odšel za eno leto 
v Ruše. Veseli smo bili, da so tekmovalci ZŠAM Poljčane 
dosegli odlično tretje mesto. Hvala organizatorjem.

sebej predsedniku združenja iskreno zahvalil za 
dobro opravljeno delo v preteklem letu ter zaže-
lel uspešno sodelovanje pri preventivnih akcijah v 
občini Zreče. Poudaril je pomembnost poslanstva 
združenja na preventivnem področju pri zagota-
vljanju prometne varnosti, saj je le-tu treba storiti 
še veliko, da bi spremenili kulturo in miselnost vo-
znikov. Na koncu je delovni predsednik Miro Pukl 
vse povabil na okroglo 30. tradicionalno srečanje 
šoferjev na Roglo v mesecu juliju. 
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NAGRADNA KRIŽANKANAGRADNA 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 5. 6. 2022 na naslov Zveza ZŠAM Slovenija, za Prometni Vestnik, 
Letališka 16, 1000 Ljubljana.

IZŽREBANCI NAGRADNE KRIŽANKE SO:
MARJAN BRADAČ
SOTESKA 58, 8351 STRAŽA

LOJZE ŠINKOVEC
LEPI POT 26, 1000 LJUBLJANA

MARTIN VRŠČAJ
CESTA V LOG 12, 1330 KOČEVJE
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