
GLASILO ZVEZE ZDRUŽENJ ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE.
SMO ČLANI SVETOVNEGA ZDRUŽENJA POKLICNIH VOZNIKOV.

Poštnina plačana pri pošti 1102 Ljubljanaletnik 76, št. 6, oktober 2022

POZOR POZOR -- OTROCI SO  OTROCI SO 
PONOVNO V ŠOLIPONOVNO V ŠOLI

PRVI ŠOLSKI DNEVI PRVI ŠOLSKI DNEVI 
PO SLOVENIJIPO SLOVENIJI

40 LET 40 LET 
RUMENE RUTICERUMENE RUTICE

PROSTOVOLJCI TUDI PROSTOVOLJCI TUDI 
TOKRAT NA CESTITOKRAT NA CESTI



3

Spoštovane članice in člani!

Pred vami je stanovska revija, polna po-
učnih vsebin in slik dela naših članov in 
članic. Tako kot vsako leto ob začetku 
pouka smo na prve šolske dni ponovno 
pokazali, da smo edina organizacija, ki 
je usklajena in organizirana za izvajanje 
teh aktivnosti. Člani naših združenj so varovali otroke v več kot sto občinah in 
150 šolah širom Slovenije. V sodelovanju z osnovnimi šolami in predstavniki SPV 
so zagotovili varne poti otrokom na poti v šolo in iz nje. S svojimi aktivnostmi 
smo sledili Viziji 0 in dosegli, da v krajih, kjer izvajamo svoje aktivnosti, ni bilo 
prometnih nesreč, v katerih bi bili udeleženi otroci in pri tem telesno poškodo-
vani. Aktivni člani si prizadevajo, da je delo, ki ga izvajajo, opravljeno dobro in 
koristno za družbo. Skrbijo za varnost naših potomcev, četudi za to ne dobijo 
zunanjih nagrad. Se pa bolj zavedajo kot tisti, ki so za to odgovorni, da si je vred-
no prizadevati za dobro opravljeno delo. Zavedajo se, da so mladi temelj razvoja 
družbe, in zato jim ni težko pristopiti k delu.
Rumena barva je barva sonca, svetlobe in optimizma. Topla sončno rumena je 
navadno izraz usmerjenosti navzven k drugim ljudem, verjetno so jo tudi zato 
izbrali in ustvarili rumene rutice. Rumena rutica letos praznuje 40 let in je pre-
poznavni znak najmlajših udeležencev v cestnem prometu. AVP v prispevku 
predstavlja njen razvoj in pomen. Rumena barva je tudi v simbolih Zveze in nje-
nih članic, z njo izražajo tudi upanje, da bo njihovo delo postalo ustrezno ovred-
noteno in priznano. Tudi Policija v svojem prispevku predstavlja pomen in vlogo 
aktivnosti ob začetku šolskega leta. V okviru svojega dela je ugotovila kar nekaj 
kršitev, povezanih z varnostjo otrok v prometu, za katere niso odgovorni otroci, 
ampak tisti, ki so jim ti zaupani. V prispevku Slovenskih železnic spoznamo, kako 
zmanjšati tveganja za požare ob železniški progi. 
Vsa dejanja, ki jih izvajamo s svojimi člani in v sodelovanju z AVP, Policijo in SŽ, 
so smisel življenja in razvoja družbe. Ni pomembno, ali za to dobivamo nagrade, 
veliko bolj pomembno je, kaj smo ustvarili, ko smo ta dejanja izvajali. Z vsakim 
korakom, ki ostane za našimi dejanji in vodi k napredku, smo lahko zadovoljni. 
Tisti, ki bi te aktivnosti morali prepoznati in nagraditi, pa se bodo morali prene-
hati slepiti in ukrepati. Vsaka žrtev na naših cestah je tudi njihovo breme. 
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»Četudi ne bomo dobili nobene zunanje nagrade, to še ne pomeni, 
da si ni vredno prizadevati za dobro opravljeno delo.« 
Miti in modrost starih Grkov

POLICIJA SVETUJE
V prvih šolskih dneh bomo policisti 
obiskali šole
SLOVENSKE ŽELEZNICE
Ukrepi za zmanjšanje tveganj požarov 
ob progi in na njej
AVP
40 let od zakonske uvedbe 
rumene rutice
IZ ZDRUŽENJ
Dan varnosti v prometu
Prvi šolski dan - Brežice
Že 17. srečanje šoferjev in avtomehanikov 
na Krištofovo nedeljo
Aljoz Markovič postal občinski
nagrajenec
Šoferji in avtomehaniki pri spomeniku na 
Cviblju počastili svoj praznik
Prvi šolski dan - Ptuj
Prvi šolski dan - Mislinja
30 šoferjev skrbelo za varno pot
Prvi šolski dan - Cerknica
Prvi šolski dan - Cerkno 
Prvi šolski dan - Dolomiti
Prvi šolski dan - Kočevje
Bronasti “avtobusarji” s svetovnega 
prvenstva
Prvi šolski dan - Krško
Prvi šolski dan - Poljčane
ZŠAM Ptuj prejemnik zlate plakete 
Mestne Občine Ptuj
Šoferji ZŠAM tokrat na sladoledni pešbus
Prvi šolski dan - Ilirska Bistrica
Novo šolsko leto, novi izzivi
Sodelovanje s francoskimi stanovskimi 
kolegi
Prvi šolski dan - Idrija
V SLOVO
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Naklada: 5000 izvodov

Dr. Fadil Mušinović
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Med pogoji za udeležbo lahkih mo-
tornih vozil v cestnem prometu, 
kot je e-skiro, so najpomembnejši 
naslednji:
Obvezna čelada. Vozniki e-skiroja 
morajo imeti do dopolnjenega 18. 
leta starosti med vožnjo ustrezno 
pripeto zaščitno kolesarsko čelado.
Vozijo naj po kolesarskih površi-
nah. Uporabniki lahkih motornih 
vozil morajo voziti po kolesarskih 
pasovih, kolesarskih stezah ali 
kolesarskih poteh. Kjer teh pro-
metnih površin ni ali niso prevo-
zne, smejo voziti ob desnem robu 
smernega vozišča ceste v naselju, 
kjer je največja dovoljena hitrost 
vožnje omejena na 50 km/h.
V območjih za pešce morajo upo-
časniti. Vozniki e-skirojev smejo 
voziti tudi v območju za pešce, 
vendar le tako, da ne ogrožajo 
pešcev, in sicer morajo način in hit-
rost svojega gibanja prilagoditi raz-
meram v prometu, njihova hitrost 
pa ne sme preseči največje hitrosti, 
s kakršno se lahko gibljejo pešci.
Ponoči le z lučmi. Lahko motorno 
vozilo mora biti ponoči in ob zmanj-
šani vidljivosti ustrezno označeno 
z lučmi in odsevniki. Na sprednji 
strani mora imeti žaromet za osvet-
ljevanje ceste, ki oddaja belo svet-
lobo, na zadnji strani pa pozicijsko 
svetilko, ki oddaja rdečo svetlobo, 
in rdeč odsevnik. Na obeh straneh 
pa mora imeti rumene ali oranžne 
bočne odsevnike.

Prevoz drugih oseb ni dovoljen. 
Na e-skiroju je prepovedano pre-
važati druge osebe. Prevoz je izje-
moma dovoljen, če je proizvajalec 
to predvidel (peti odstavek 97/a 
člena Zakona o pravilih cestnega 
prometa). Osebe lahko prevaža le 
polnoletna oseba (osmi odstavek 
93. člena Zakona o pravilih cestne-
ga prometa).
Prepoved vožnje za otroke do 12. 
leta starosti. Lahka motorna vozila 
smejo po določilih Zakona o vozni-
kih voziti otroci od dopolnjenega 
12. do 14. leta starosti, če imajo pri 
sebi kolesarsko izkaznico, in osebe, 
ki so starejše od 14 let.
Dovoljena samo vozila, ki lahko 
peljejo do 25 km/h. Uporaba lah-
kih motornih vozil, pri katerih kon-
strukcijsko določena hitrost prese-
ga 25 km/h ali so širša od 80 cm, 
lahkih motornih vozil brez krmila 
in miniaturnih motornih vozil, v ce-
stnem prometu ni dovoljena.
Nevarna uporaba mobilnih tele-
fonov med vožnjo. Med vožnjo se 
mora voznik e-skiroja vzdržati vseh 
ravnanj, ki bi zmanjševala njegovo 
slušno ali vidno zaznavanje v ce-
stnem prometu.
Na e-skiroju moramo biti na dru-
ge udeležence še bolj pozorni. 
E-skiroji so zaradi električnega po-
gona zelo tiha vozila, zato jih pešci 
običajno slišijo šele takrat, ko so že 
skoraj v njihovi neposredni bližini. 
Zato morajo biti vozniki e-skirojev 

med vožnjo toliko bolj pozorni na 
ravnanje in gibanje drugih udele-
žencev v cestnem prometu, pred-
vsem najranljivejših, tj. pešcev.
Pozor pred tatvinami! Da bi pre-
prečili tatvine teh ne ravno poceni 
prevoznih sredstev, lastnike e-ski-
rojev opozarjamo na samozašči-
tno ravnanje, kot je parkiranje na 
za to namenjenih mestih, zaklepa-
nje ipd.

Med 29. avgustom in 9. septem-
brom 2022 smo policisti v okolici šol 
izvajali poostren nadzor prometa, 
pri čemer smo predvsem preverjali, 
ali vozniki vozijo prehitro, in na ta 
način umirjali promet na izpostav-
ljenih mestih, kjer bi lahko prišlo do 
nevarnih situacij. 
V teh aktivnostih je sodelovalo 
2.291 policistov, ki so ustavili in 
kontrolirali 542 vozil za prevoz sku-
pine otrok. Ob tem so naleteli na 2 
voznika, ki sta vozila pod vplivom 
alkohola, ugotovili 6 kršitev, pove-
zanih s tehnično brezhibnostjo vozil 

za prevoz skupine otrok, zaznali 15 
kršitev, povezanih z neizpolnjeva-
njem pogojev vozil za prevoz skupi-
ne otrok, 7 kršitev, povezanih z ne-
izpolnjevanjem pogojev voznikov za 
prevoz skupine otrok, in iz prometa 
izločili dve vozili za prevoz skupine 
otrok. 
Med opisano akcijo so policisti ugo-
tovili tudi 336 kršitev neuporabe 
varnostnih pasov pri otrocih in 419 
voznikov, ki so prekoračili hitrost 
vožnje v bližini šol in šolskih poti. 
Umirjanje prometa je še posebej 
pomembno v prvih dneh pouka, ko 
otroci prihajajo v šolo in se vračajo 
domov še povsem razigrani ter pod 
vtisom počitniških doživetij. V tem 
času smo preverjali tudi:
• ali otroci nosijo rumene rutice in 

odsevna telesa,
• ali so kolesa, e-skiroji in mopedi, 

s katerimi se vozijo otroci in mla-
doletniki, ustrezno opremljeni in 

tehnično brezhibni ter ali otroci 
pri vožnji uporabljajo čelado,

• ali starši pri prevozu otrok (pra-
vilno) uporabljajo ustrezne za-
drževalne sisteme,

• izvedli smo tudi več poostrenih 
nadzorov tehnične urejenosti 
avtobusov in drugih vozil, s 
katerimi se prevažajo otroci v 
šolo.

Pri otrocih na e-skirojih in kolesih 
smo preverjali, ali imajo pri sebi ko-
lesarsko izkaznico.

Namenoma smo večkrat izpostavili 
e-skiroje, saj so čedalje pogostejša 
prevozna sredstva na naših prome-
tnih površinah, vozniki e-skirojev pa 
so vse pogosteje udeleženi v pro-
metnih nesrečah, tudi že najhujših. 
Zato bralcem namenjamo nekaj 
nasvetov policistov in jih seznanja-
mo s pravili, ki jih morajo upošteva-
ti vozniki e-skirojev. 

POLICIJA SVETUJEPOLICIJA SVETUJE

V PRVIH ŠOLSKIH DNEH BOMO POLICISTI OBISKALI V PRVIH ŠOLSKIH DNEH BOMO POLICISTI OBISKALI 
ŠOLEŠOLE
V prvih šolskih dneh smo ali še bomo policisti obiskali nekatere osnovne šole in skupaj z ravnatelji ter men-
torji prometne vzgoje na roditeljskih sestankih starše prvošolčkov seznanili z nevarnostmi, ki na cesti prežijo 
na najmlajše, svetovali, kako naj poskrbijo za varnost otrok v cestnem prometu in kakšne dolžnosti imajo kot 
starši z vidika varnosti cestnega prometa. Tudi za otroke bomo ponekod pripravili krajša predavanja o pro-
metni varnosti ter jim tako pokazali, kako naj se varno vključujejo v cestni promet kot pešci, kolesarji, vozniki 
e-skirojev ali vozniki mopedov.

Udeleženci in povzročitelji prometnih 
nesreč ter posledice voznikov e-skirojev
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2020 51 30  0 3 38

2021 109 68  0 16 74
2022 149 97 2 23 105

NASVETI POLICISTOV IN PRAVILA, KI JIH MORAJO NASVETI POLICISTOV IN PRAVILA, KI JIH MORAJO 
UPOŠTEVATI VOZNIKI EUPOŠTEVATI VOZNIKI E--SKIROJEVSKIROJEV

Viri: 
- statistični podatki Policije, 
- spletna stran policije (https://
www.pol ic i ja .s i /medi jsko-sredisce/
s p o ro c i l a - za - j av n o st /s p o ro c i l a - za -
- j a v n o s t - g p u e / 1 1 5 0 4 0 - o t r o c i - s e -
-vracajo-v-sole-skupaj-poskrbimo-da-bo-
do-na-solskih-poteh-varni) in
(https://www.policija.si/svetujemo-ozave-
scamo/prometna-varnost-category-blog/
113537-varno-z-e-skirojem)

Vožnja e-skiroja je s spremem-
bo zakonodaje dovoljena otro-
kom od 12. leta starosti dalje, 
otroci med 12. in 14. letom, ki 
vozijo e-skiro, morajo imeti pri 
sebi tudi kolesarsko izkaznico. 
Pri vožnji e-skiroja je upora-
ba čelade obvezna do 18. leta 
starosti. Tudi pri mlajših kole-
sarjih smo na primeren način 
preverjali prisotnost kolesarske 
izkaznice, saj se tako krepi po-
men opravljenega kolesarskega 
izpita in odgovornega ravnanja 
otrok v cestnem prometu.
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V skupini Slovenske železnice se zavedamo nevarnosti 
požarov in drugih izrednih dogodkov ob progi in na 
njej. Železniška »mreža« skupaj obsega kar 1.207,701 
kilometrov enotirnih in dvotirnih prog. Skupna dolžina 
vseh tirov pa je 1.541,240 kilometrov.
Okvare vozil (vlakov, lokomotiv in vagonov) med vo-
žnjo lahko povzročijo resne posledice, najbolj nevarna 
napaka pa je zagotovo pregreti osni ležaj. Pri obrabi 
osnih ležajev in zavornih oblog obstaja nevarnost mo-
rebitne nesreče, požara na vagonu ali celo požara v 
okolici železniške proge. Da bi se tovrstnim situacijam 
izognili, imamo na progi vgrajene sisteme za odkriva-
nje vročih osi in pritrjenih zavor. Detektorji vročih osi 

in pritrjenih zavor (DVO) s pomočjo senzorjev, vgraje-
nih na prag na tiru, zaznavajo tako pregretost osnih 
ležajev kot tudi pregretost koles in zavor. 
Na progi Ljubljana–Sežana sta na obeh tirih vgrajena 
dva: detektor vročih osi in pritrjenih zavor (DVO) sis-
tema DVO v Planini ter Neverkah ter eden na progi 
Divača–Koper v Rodiku. Vse meritve in zaznavanja 
detektorjev se z lokacije vgradnje prek nadzornega 
sistema javljajo v Center vodenja prometa v Postojni. 
Tam imajo pristojni progovni prometniki neprekinjen 
nadzor nad detektorji in lahko po javljenem stanju o 
vozilu hitro in pravilno ukrepajo – tako lahko glede na 
stopnjo alarma izločajo iz prometa vlake, pri katerih je 
ugotovljeno odstopanje temperatur. Odkar so na tirih 
vgrajene naprave DVO, ki izvajajo meritve na progov-
nih vozilih, se je število izrednih dogodkov, kot so na 
primer nesreče zaradi poškodb vozil in požari vago-
nov ali okolice, krepko zmanjšalo. K temu seveda niso 
pripomogli le detektorji, pač pa tudi delo in ustrezni 
ukrepi zaposlenih skupine Slovenske železnice.
V času požarne ogroženosti naravnega okolja Sloven-
ske železnice vsako leto izvedemo tudi dodatne krat-
koročne ukrepe, kot so na primer:
• postavitev cistern z vodo na manj dostopnih loka-

cijah ob progah za hitro gašenje začetnih požarov,
• uvedba dežurstev posadk s tirnimi vozili (TMD) z 

zalogo vode in črpalko za gašenje – za takojšen od-
ziv v primeru požarnega alarma ter

• sprotno obveščanje vseh udeležencev v železni-
škem prometu.

Vse omenjene aktivnosti so se v številnih primerih iz-
kazale za dobrodošle in učinkovite, predvsem za ob-
vladovanje začetnih požarov. Prednostno smo na SŽ 
aktivnosti usmerili v reševanje problematike na naj-
bolj požarno ogroženem območju, v obalno-kraški re-
giji, sicer pa se določen del aktivnosti izvaja na celot-
nem območju javne železniške infrastrukture.
Aktivnosti, podprte s preliminarnimi študijami in oce-
nami ogroženosti, obsegajo:
• izdelavo ocen požarne ogroženosti,
• izdelavo matrik oziroma izračunov stopnje požar-

ne ogroženosti za posamezne proge oz. posame-
zne odseke prog,

• izdelavo seznamov protipožarnih pasov,
• gradnjo in vzdrževanje gradbeno-tehničnih objek-

tov (protipožarni zidovi, izvedba zaščite brežine – 
»torkret beton«, »tepih beton«),

• gradnjo in redno vzdrževanje protipožarnih pre-
sek,

• vzdrževanje prehodnosti prevoznih poti,
• redno vzdrževanje požarno varnostnih pasov ob 

železniški progi v širini, kot jo določa pravilnik,
• redno odstranjevanje suhe vegetacije in drugih 

gorljivih materialov v progovnem pasu,
• redno urejanje in košnjo požarno ogroženih ob-

močij in brežin ob železniški progi,
• izvajanje kontroliranih požigov v sodelovanju s 

prostovoljnimi gasilskimi društvi,
• tesno sodelovanje s področnimi gasilskimi društvi 

in enotami,
• izvajanje kemičnega zatiranja rastja in zagotavlja-

nje urejenosti protipožarnega pasu (v skladu s tre-
nutno veljavno zakonodajo na področju uporabe 
FFS),

• v času velike in zelo velike požarne ogroženosti na-
ravnega okolja se izdajo navodila o omejitvi hitro-
sti vlakov na ogroženih odsekih,

• pregled zavornih naprav pri vožnji vlakov na po-
žarno ogroženih odsekih železniških prog,

• redno opazovanje in obveščanje vlakovnega in 
drugega železniškega osebja ter

• naložbe v tehnične ukrepe za zmanjšanje tveganja 
požarov ob progi in na njej; integracija detektorjev 
vročih osi in pritrjenih zavor (DVO).

UKREPI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ UKREPI ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ 
POŽAROV OB PROGI IN NA NJEJPOŽAROV OB PROGI IN NA NJEJ
Slovenija se je v poletnih dneh soočila z eno največjih naravnih katastrof – največjim požarom v zgodovini 
države. Ogenj je zajel več kot 3500 hektarov površin na goriškem krasu. Več kot teden dni se je z ognjem bo-
rilo na tisoče gasilcev, pripadnikov vojske, policije, civilne zaščite, sekačev in drugih prostovoljcev, ki so znova 
dokazali, da nanje lahko vedno in brezpogojno računamo. Velika hvala vsem, ki ste obvarovali Slovenijo!

SLOVENSKE ŽELEZNICESLOVENSKE ŽELEZNICE

Detektorji vročih osi in pritrjenih zavor (DVO).

Vzdrževanje prehodnosti prevoznih poti.

Vzdrževanje gradbeno-tehničnih objektov: protipožarni zido-
vi, izvedba zaščite brežine – »torkret beton«, »tepih beton«.

Skupina Slovenske železnice je v letih 2020, 
2021 in 2022 za nakup vozil in opreme raz-
ličnim prostovoljnim gasilskim društvom iz 
vse Slovenije skupaj namenila okoli 124 tisoč 
evrov: v letu 2020 devet tisoč, v letu 2021 30 
tisoč in letos skupaj kar 85 tisoč evrov.
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Župan Mestne občine Ljubljana Zo-
ran Janković, direktor Javne agen-
cije RS za varnost prometa Jože 
Hribar, predstavniki Policije, Zavo-
da Varna pot in Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu MOL 
so prvošolce opremili z rumenimi 
ruticami ter simbolično pospremi-
li otroke pri varnem prehodu čez 
cesto. Poudarili so pomen prome-
tne vzgoje otrok in odgovornost, ki 
jo imamo odrasli, da poskrbimo za 
njihovo varnost. Prostovoljci Zveze 
ZŠAM so s sporočilnimi tablami vo-
znike opozarjali na glavne dejavni-
ke tveganja za nastanek prometnih 
nesreč.
Na vse udeležence v prometu 
Agencija za varnost prometa s 
partnerji naslavlja poziv k največ-
ji stopnji pazljivosti pod skupnim 
imenovalcem Varno v šolo. Vozni-
ke in ostale udeležence v prometu 
opozarja, da se je v promet vrnilo 
194.554 osnovnošolcev, med njimi 
je tudi 20.797 prvošolk in prvo-
šolcev, ki sodijo med najbolj ran-
ljive udeležence v prometu. Letos 
obeležujemo 40 let od zakonske 
uvedbe rumene rutice, ki je obve-
zna za prvošolce in drugošolce. K 
prometni varnosti otrok zelo dob-
ro pripomore, saj so z njo otroci 

bolj vidni, ostali udeleženci v pro-
metu pa bolj pozorni. V Sloveniji se 
je med primerjalnima obdobjema 
2011–2013 ter 2018–2020 zmanj-
šalo število umrlih otrok za kar 
66 % in na tem področju sodimo 
med najvarnejše evropske države. 
V istem obdobju je povprečje na 
ravni Evropske unije znašalo 31 %. 
Agencija vse voznike opozarja na 
štiri ključna sporočila: da je treba 
hitrost prilagoditi razmeram na 
cestah in spoštovati ustrezno var-
nostno razdaljo, da je pripetost iz-
jemnega pomena za varno vožnjo 
vseh potnikov v vozilu in ključna 
za varnost otrok, da za volan ved-
no sedemo le trezni, voznike, ko-
lesarje in pešce pa opozarjajo, da 
mobilni telefoni ne sodijo v pro-
met. Agencija za varnost prometa 
poudarja pomen dobre prometne 
vzgoje otrok in odgovornost, ki jo 
imamo odrasli, da poskrbimo za 
njihovo varnost vse dni v letu, ne 
le na prvi šolski dan.
Direktor Agencije za varnost pro-
meta Jože Hribar, univ. dipl. inž. 
str., je ob prvem šolskem dnevu 
dejal: »Starši in skrbniki, poskr-
bite, da bodo otroci dobro vidni. 
Opremljeni morajo biti s kresničko 
ali odsevnim trakom, pomembno 

k vidnosti in varnosti najmlajših 
pripomore rumena rutka. Letos 
obeležujemo že štiri desetletja od 
njene zakonske uvedbe in danes 
lahko povemo, da je v tej dolgi 
dobi odigrala pomembno vlogo pri 
prometni varnosti najmlajših. Ru-
mene rutke so simbol za začetnike 
v prometu in obenem opozorilo 
voznikom na posebno previdnost, 
saj najmlajši še ne zmorejo sami 
obvladovati vseh pasti prometa, 
ki je vse bolj intenziven. Opozar-
jamo, da je nošenje rumene rutke 
obvezno za otroke prvih in drugih 
razredov.
Tedanji Svet za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu je s priporo-
čanjem uporabe rumene rutice za 
otroke v prvem razredu osnovne 
šole začel že leta 1974, zakonsko 
obvezna pa je postala leta 1982. 
Prvotni in glavni namen rutke je 
povečanje vidnosti otrok na poti 
v šolo in iz nje, česar se morajo 
zavedati tako starši kot vzgojitelji 
ter o tem poučiti otroke in poskr-
beti, da jih bodo redno nosili vse 
dni v letu. Seveda pa je dobro, da 
otrok rumeno rutko uporablja tudi 
v drugih situacijah, ki niso vezane 
na šolo, a je kljub temu udeležen v 
prometu.«

40 LET OD ZAKONSKE UVEDBE RUMENE RUTICE40 LET OD ZAKONSKE UVEDBE RUMENE RUTICE
Agencija za varnost prometa je z Zvezo ZŠAM ob začetku šolskega leta 2022/2023 sodelovala na dogodku ob 
simboličnem spremstvu otrok pri varnem prehodu čez cesto pred Osnovno šolo Franca Rozmana Staneta v 
Ljubljani. 

Otroci na promet gledajo 
z drugačne perspektive, 
ravnajo impulzivno

Otroci še ne znajo dobro presoditi 
hitrosti bližajočih vozil, v prometu 
so nepredvidljivi. Starše in skrbnike 
Agencija poziva, naj bodo s svojim 
odgovornim ravnanjem v prometu 
zgled, saj so dobre prometne izku-
šnje dragocena popotnica za vse 
življenje. Pred potjo poskrbimo za 
pripetost vseh potnikov v vozilu, 
med vožnjo prilagodimo hitrost 
razmeram, spoštujemo ustrezno 
varnostno razdaljo, ne uporabljamo 
mobilnega telefona, za volan vedno 
sedemo le trezni. Otroke navajajmo 
na dosledno nošenje zaščitne če-
lade na vseh prevoznih sredstvih, 
ki jih uporabljajo otroci. Upora-
ba e-skirojev je tudi med otroki in 
mladostniki v porastu. Vse več je 
žal tudi prometnih nesreč z njihovo 
udeležbo, glavnino posledic pa za-
jemajo prav poškodbe glave. 
V lanskem letu je v prometnih ne-
srečah umrlo 6 mladoletnih oseb 
(enako kot v letu 2020), od tega 3 
otroci do 14. leta starosti in 3 mla-
dostniki. Hujše poškodbe je utrpelo 
31 otrok ter 28 mladostnikov, lažje 
poškodovanih pa je bilo 384 med 
otroki do 14. leta in 235 mladostni-
kov. Delež umrlih otrok in mlado-
stnikov med vsemi žrtvami prome-
tnih nesreč je v letu 2021 znašal 
5 %, leta 2020 pa 7,5 %. V letošnjem 
letu do konca julija beležimo 1 smr-
tno žrtev med otroki do 14. leta, in 

sicer v vlogi kolesarja, ter 1 umrlega 
mladostnika kot voznika motornega 
kolesa. 
Glede na večletne podatke lahko vi-
dimo, da je v zadnjih desetih letih 
število umrlih otrok do 14. leta sta-
rosti v Sloveniji relativno nizko, ven-
dar si moramo tudi skladno z Vizijo 
0 prizadevati, da bi preprečili prav 
vsako prometno nesrečo z udelež-
bo otrok.

Hoja v šolo je izrednega 
pomena

Agencija za varnost prometa meni, 
da je hoja v šolo izrednega pome-
na, saj se s tem spodbujajo različ-
ne oblike trajnostne mobilnosti, pa 
tudi oblikuje zdrav način življenja. 
Delež otrok, ki pešačijo v šolo, je 
od osamosvojitve zaradi čedalje 
večjega števila avtomobilov in po-
sledično njihove uporabe drastič-
no upadel. Če je še leta 1990 okrog 
90 odstotkov otrok v šolo prihajalo 
peš ali s kolesom, je danes takšnih 
le še okrog 25 odstotkov. Starši in 
skrbniki otroke, ki jih peš sprem-
ljajo v šolo, seznanjajo z različnimi 
situacijami na cesti in v prometu, s 
čimer jih učinkovito pripravljajo na 
čas, ko se bodo v prometu znašli 
tudi sami. 
V Sloveniji je v primerjavi s povpre-
čjem evropskih držav večji delež 
otrok udeleženih v prometnih ne-
srečah s hujšimi posledicami, ko so 
v prometu udeleženi kot kolesarji 
ter v manjšem deležu kot potniki. 

V preteklih letih so bili tudi v Slove-
niji otroci najbolj ogroženi kot po-
tniki v vozilih, kar pa se je v zadnjih 
letih izboljšalo, najverjetneje z bolj 
dosledno uporabo otroških varno-
stnih sedežev med vožnjo, tudi za-
radi aktivnosti projekta Pasavček.

Skrb za otroke v prometu 
poteka vse leto

Generalni sekretar Zveze ZŠAM 
Slovenije dr. Fadil Mušinović je ob 
prvem šolskem dnevu poudaril: 
»Ne samo na prvi šolski dan, v Zve-
zi ZŠAM Slovenije skozi celo šolsko 
leto ob vsakem začetku ali zaključ-
ku pouka skrbimo za varnost otrok 
v prometu in sledimo Viziji 0. Skozi 
različne edukacijske delavnice otro-
ke uvajamo v samostojno udeležbo 
v cestnem prometu. Aktivnosti, ki 
jih izvaja Zveza, segajo v leto 1971 
in so prešle v nacionalno preven-
tivno aktivnost. V sodelovanju z 
Agencijo za varnost prometa pro-
stovoljci izvajajo aktivnosti v več 
kot 200 slovenskih osnovnih šolah. 
Trenutno smo v Sloveniji največ-
ja in edina nevladna organizacija, 
ki te aktivnosti že vrsto let izvaja s 
svojimi aktivnimi člani. Vsi naši na-
pori so usmerjeni predvsem k po-
večanju prometne varnosti otrok 
osnovnih šol. In ne samo zato, ker 
je ta skupina najbolj izpostavljena 
v prometu, temveč zato, ker verja-
memo, da bodo ti z zgodnjo vzgojo 
o pomenu prometnovarnostne kul-
ture zrasli v zavedne in odgovorne 
udeležence v prometu. S krepitvijo 
varnostne kulture se krepi tudi od-
nos do države. Zato si v Zvezi želi-
mo in smo prepričani, da se bo po 
zgledu praks iz drugih držav tudi v 
Sloveniji končno spoznalo, da je za 
takšne organizacije, kot je Zveza z 
aktivnim članstvom, treba zagotovi-
ti sistemsko financiranje. Trenutno 
so vse aktivnosti v večinskem delu 
financirane iz članstva Zveze in nje-
nih združenj.«
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Vožnja je zahtevno opravilo, zato se res povsem osredotočite nanjo.

Združenja, imenovana »Šoferji«, z 
območja Gornje Radgone, Maribor 
Certus, iz Poljčan, s Ptuja, iz Sloven-
ske Bistrice in Slovenskih Konjic tvo-
rijo tako imenovano Štajersko regi-
jo. Več kot 70 uniformiranih članov 

omenjenih združenj se je na Krišto-
fovo nedeljo, 24. julija, udeležilo v 
cerkvi Svetega Križa v Poljčanah že 
17. srečanja na Krištofovo nedeljo. 
Mašo je za zbrane »šoferje« daro-
val duhovnik Zoran Kodela, ki je si-

cer direktor TV Exodus iz Maribora. 
Ta se je članom združenj zahvalil za 
njihovo požrtvovalno delo, še po-
sebno v skrbi za prometno varnost. 
Župnik je ob tem tudi opisal njiho-
vega zavetnika svetnika Krištofa. 
Poudaril pa je tudi pomen akcije 
Mive za zbiranje sredstev, ki se na-
menjajo za potrebe misijonarjev pri 
nakupu vozil in druge njihove potre-
be. Ob koncu maše je župnik opravil 
blagoslov vozil, predsednica ZŠAM 
Poljčane Mira Onič in nedavno no-
voizvoljeni poveljnik Stanko Jug ter 
Janez Strelec, predsednik združenja 
Štajerske regije, ki je sicer član Zdru-
ženja na Ptuju, pa so podelili 11 po-
sebnih značk s Krištofovo podobo. 

Člani Združenja šoferjev in avto-
mehanikov iz Brežic pri svojem 
delu skrbimo tudi za večjo varnost 
v cestnem prometu, zato smo v 
Brežicah izvedli akcijo PRVI ŠOL-
SKI DNEVI. Na različnih lokacijah v 
prvih septembrskih dneh v bližini 
osnovnih šol v Občini Brežice so 
člani s prostovoljnim delom poma-
gali osnovnošolcem v jutranjih pro-
metnih konicah pri prehodu bolj ali 
manj nevarnih cest.
Splošna ugotovitev tudi letošnje ak-
cije je ta, da prisotnost naših članov 
ZŠAM na cesti umiri promet in voz-
niki so bolj pozorni na dogajanja v 
križiščih, s tem pa se poveča varnost 
na cesti. Toda posebnost prometnih 
tokov, katerih trend opazujemo že 
nekaj let, je ta, da vedno več otrok 
v šolo pripeljejo starši z avtomobili, 
medtem ko je pešcev iz leta v leto 
manj. Zaradi tega prihaja v okolici 

šol do prometnih zamaškov, saj se 
tam v zelo kratkem času ob konicah 
zvrsti veliko število vozil. Zato so ob 
nekaterih šolah v občini Brežice že 
uvedli krožne rešitve prometa pri 
razlaganju otrok pred šolo, pred-
vsem pa je o tem treba razmišljati 
pri kakršni koli planirani spremembi 
regulacije prometa.
Poleg same prisotnosti v prometu v 
tem času pa se nam zdi pomembno, 
da svoja opažanja na koncu akci-
je zberemo kot splošne ugotovitve 
in prometne posebnosti. Tako so 
posamezni udeleženci akcije svoja 
opažanja na lokaciji, kjer so varo-
vali promet, podali na skupnem za-
ključku akcije. Iz tega smo oblikovali 
ugotovitve, ki smo jih posredovali 
odgovornim za določena področja v 
občini, saj ugotavljamo, da samo z 
nenehnim opozarjanjem dosežemo 
nekatere izboljšave v prometu.

ZŠAM Ilirska Bistrica je pripravilo 
celodnevni dogodek, na katerem je 
obiskovalcem predstavilo spošto-
vanje cestnoprometnih predpisov 
v praksi. Sodelujoči so predstavili 
odgovorno ravnanje in varno vo-
žnjo različnih vozil in koles, ki sta 
lahko za zgled vsem voznikom in 
ostalim udeležencem v prometu. 
»Zelo sem se razveselil, ko so me 
kontaktirali člani Združenja šofer-
jev in avtomehanikov Ilirska Bistri-
ca in mi povedali, da organizirajo 
»Dan varnosti v prometu«. Nesre-
ča nikoli ne počiva, zato je takšna 
prireditev dobrodošla za vse nas. 
Otroci bodo demonstrirali varno 
vožnjo na kolesih, ogledali pa si 
bomo tudi varno vožnjo z motorni-
mi kolesi,« je na jutranjem odprtju 
dogodka uvodoma povedal župan 
Občine Ilirska Bistrica Emil Rojc. 
Kako pomembna je varna vožnja 
in varnost vseh udeležencev v pro-
metu, se posebej spomnimo ob 
prvih šolskih dnevih, ko člani ZŠAM 
Ilirska Bistrica poskrbijo za varen 
prihod in šolarjev v šolo in odhod 
domov. Kako v združenju želijo 
vplivati na miselnost naših občank 
in občanov, je pojasnil predsednik 
ZŠAM Ilirska Bistrica Franc Pugelj: 
»Naša naloga je, da najmlajšim in 

njihovim staršem ter ostalim odra-
slim predstavimo, kako z odgovor-
nim ravnanjem skrbimo za dobro-
bit vseh udeležencev v prometu. 
Ob prvih šolskih dnevih male na-
dobudneže poučimo, kako se pra-
vilno prečka cesto in kako se obna-
šati kot pešec. V našem združenju 
se zavzemamo za čim boljšo osveš-
čenost ljudi za varnost v prometu 
in z različnimi akcijami skrbimo za 
preventivo in vzgojo. Šolarje redno 
ocenjujemo na kolesarskih izpitih 
in tekmovanjih, kjer se mladi kole-
sarji učijo, kako se obnašati na cesti 
in biti prepoznaven ter predvidljiv 
za hitrejše udeležence v prometu.«
V mimohodu vozil po bistriških 
ulicah so sodelovala gospodarska 
vozila, starodobna gospodarska 
vozila, gasilska in policijska vozila, 
vozilo občinskega redarstva, mo-
torji Moto kluba Feistritz in mope-
di društva Tomos klub Brkini. Po 
zglednem parkiranju vseh vozil so 
se začele posamezne predstavitve 
udeležencev.
Prvi so se predstavili učenci iz 
Osnovne šole Toneta Tomšiča Kne-
žak, ki so pod mentorstvom učite-
lja telovadbe Uroša Jenka prikazali 
varno vožnjo s kolesom in spret-
nostne veščine kolesarjenja med 

stožci na poligonu. Motoristi iz 
Moto kluba Feistritz so občinstvu 
predstavili pomen motorike pri ob-
vladovanju motocikla. Svoje moto-
cikle so predstavili tudi predstavni-
ki Tomos kluba Brkini Pregarje, ki 
so posebej za to priložnost pripra-
vili prikaz vožnje. Na prizorišču so 
si obiskovalci lahko ogledali tudi 
vozila z vozniki, ki so dobro pozna-
ni bistriški publiki, saj sodelujejo 
na gorskohitrostni dirki Ilirska Bi-
strica. Vse prisotne so očarala tudi 
starodobna vozila, ki so jih lastniki 
ponosno pokazali in predstavili pu-
bliki. Veliko zanimanje pa so poželi 
tudi gasilci iz Prostovoljnega gasil-
skega društva Ilirska Bistrica, ki so 
se predstavili z gasilskimi lestvami. 
Kdor je želel, so ga s pomočjo les-
tev dvignili v višine in dogajanje je 
lahko spremljal s ptičje perspekti-
ve. Popoldanski del dogajanja je bil 
rezerviran za go kart. 
»Dan varnosti v prometu« je doka-
zal, da znamo tudi v Ilirski Bistrici 
pripraviti odmeven dogodek, ki je 
v ponos ZŠAM Ilirska Bistrica, in 
na eno mesto pripeljati toliko raz-
ličnih odgovornih udeležencev, ki 
spoštujejo varnost v prometu in si 
prizadevajo za dobrobit vseh ob-
čank in občanov. 

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

DAN VARNOSTI V PROMETUDAN VARNOSTI V PROMETU
Avtor: ZŠAM Ilirska Bistrica

PRVI ŠOLSKI DAN PRVI ŠOLSKI DAN -- BREŽICE BREŽICE

ŽE 17. SREČANJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV NA ŽE 17. SREČANJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV NA 
KRIŠTOFOVO NEDELJOKRIŠTOFOVO NEDELJO
Avtor: Franci Klemenčič

Avtor: Igor Ilovar, predsednik ZŠAM Brežice 
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V Ivančni Gorici je potekala osre-
dnja svečanost ob prazniku Občine 
Ivančna Gorica, na kateri je eno 
najvišjih občinskih priznanj, Nag-
rado Josipa Jurčiča, prejel dolgole-
tni član ZŠAM Ivančna Gorica Alojz 
Markovič.
Nagrado Josipa Jurčiča je za preda-
no in uspešno prostovoljno delo na 
področju vzgoje in preventive v ce-
stnem prometu Alojzu Markoviču 
izročil župan Dušan Strnad. Pode-
ljena nagrada pomembno prispe-
va tudi k ugledu in prepoznavnosti 
dela ZŠAM Ivančna Gorica in Zveze 
ZŠAM Slovenije v javnosti. 

V obrazložitvi nagrade je bilo zapi-
sano: 
»S svojo zavzetostjo in pridnim de-
lom je bil kmalu po vstopu v Zdru-
ženje šoferjev in avtomehanikov 
Ivančna Gorica izvoljen v organe 
upravljanja, kjer je še danes kot 
predsednik komisije za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu. V 
vlogi koordinatorja izvaja aktivno-
sti, ki jih koordinirajo Agencija za 
varnost v cestnem prometu Re-
publike Slovenije, PP Grosuplje in 
Svet za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu občine Ivančna Go-
rica. Vseh akcij na območju občine 

Ivančna Gorica ni malo, predvsem 
izstopajo kolesarski izpiti, prvi šol-
ski dnevi, podaljšana šolska prome-
tna služba in varnost najranljivejših 
udeležencev v cestnem prometu. 
S svojim požrtvovalnim in prosto-
voljnim delom daje velik prispevek 
k večji varnosti na cestah v občini 
Ivančna Gorica in prispeva k boljši 
vozniški kulturi občanov, zlasti pa 
svoje izkušnje posreduje številnim 
mladim. Je oseba, ki aktivno deluje 
in sodeluje v preventivnih akcijah, 
pozna to področje in se zaveda, da 
imata varnost in previdnost v ce-
stnem prometu ogromen pomen 
in prispevata k zmanjšanju prome-
tnih nesreč. Več mandatov je tudi 
član Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu v občini Ivančna 
Gorica.«
Alojz Markovič je tudi sicer aktiven 
v javnem življenju domačega kraja. 
Od leta 1980 je tudi član Prosto-
voljnega gasilskega društva Rado-
hova vas.

ALOJZ MARKOVIČ POSTAL OBČINSKI NAGRAJENEC ALOJZ MARKOVIČ POSTAL OBČINSKI NAGRAJENEC 
Avtor: Franc Bivic

Poklicnim voznikom in avtomeha-
nikom je posvečen 13. julij kot dan 
šoferjev in avtomehanikov. Na ta 

dan leta 1943 so motorizirane enote 
štaba 4. slovenske narodnoosvobo-
dilne udarne brigade Ljuba Šercerja 
v sodelovanju s 1., 2., 3. in 4. bri-
gado vdrle v središče Žužemberka. 
V spopadu, ki je trajal od zgodnjih 
jutranjih ur do poznega večera, je 
bil Žužemberk osvobojen. Padlim v 
tej bitki je posvečen spomenik na 
Cviblju nad Žužemberkom. 
V znak spoštovanja in hvaležnosti do 
stanovskih kolegov, ki so sodelovali 
v teh bojih, ter v želji po ohranitvi 
spomina na njihovo požrtvovalnost 
se leto za letom uniformirani člani 
Združenja šoferjev in avtomehani-
kov Slovenije, predstavniki Občine 
Žužemberk in OO ZB NOB Žužem-

berk srečujemo pri spomeniku na 
Cviblju. Uniformirani člani ZŠAM 
Novo mesto, ZŠAM Gorjanci-Straža 
in ZŠAM Ivančna Gorica smo tudi 
letos s polaganjem venca pri spo-
meniku na Cviblju pri Žužemberku 
obeležili 13. julij, praznik šoferjev in 
avtomehanikov.
Program pa je popestril recitator 
Stane Cerar. Ob stanovskem pra-
zniku 13. juliju smo se člani ZŠAM 
Ivančna Gorica spomnili tudi ob-
čanov Ivančne Gorice. Z obešenim 
transparentom v središču Ivanč-
ne Gorice smo še dodatno zaželeli 
srečno in varno vožnjo vsem voz-
nikom in udeležencem v cestnem 
prometu.

ŠOFERJI IN AVTOMEHANIKI PRI SPOMENIKU NA CVIBLJU ŠOFERJI IN AVTOMEHANIKI PRI SPOMENIKU NA CVIBLJU 
POČASTILI SVOJ PRAZNIK POČASTILI SVOJ PRAZNIK 
Avtor: Alojz Markovič 

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

Na letošnji začetek šolskega leta 
smo se v ZŠAM Ptuj temeljito 
pripravili. V avgustu smo skupaj s 
SPVCP MO Ptuj in policisti opravili 
oglede šolskih poti in podali poro-
čila pristojnim službam. Organizi-
rali smo prijetno druženje svojih 
članov, ki izvajajo varovanja na 
prehodih za pešce, in se dogovori-
li o lokacijah varovanja otrok. Le-
tos smo varovanje izvajali pri vseh 
petih ptujskih osnovnih šolah. Na 
prvi šolski dan smo bili prisotni 
na osnovnih šolah pri sprejemu 
otrok v prvi razred. Staršem smo 
podali usmeritve pravilne udelež-
be v prometu in jih opomnili na 

njihove odgovornosti. Varovanje 
smo izvajali od 1. 9. 2022 do 9. 9. 
2022 na petih lokacijah. Sodelovalo 
je 15 naših članov, ki so opravili 111 
ur prostovoljnega dela. Letošnje va-
rovanje je bilo zelo uspešno, saj v 
tem času nismo zabeležili nobene 
nezgode. Želimo si, da tako ostane 
skozi vse šolsko leto. Članom se za 
opravljene ure varovanja iskreno 
zahvaljujemo in jih prosimo za na-
daljnje sodelovanje. 
Naše aktivnosti na področju prome-
tne preventive se v septembru na-
daljujejo z vsakoletnim projektom 
»Varna pot v šolo« za učence 4. ra-
zredov. V sklopu Evropskega tedna 

mobilnosti namenimo preventivni 
dogodek za povečanje varnosti ptu-
jskih osnovnošolskih otrok na poti v 
šolo in iz šole. Predstavljeni so načini 
prihoda v šolo in pravilno ravnanje 
glede na to, na kakšen način prihaja-
jo v šolo, s poudarkom na kolesarjih, 
pravilni opremi kolesa in kolesarja. 
Letos je poudarek na motoričnih 
spretnostih učencev in poznavanju 
prometnih pravil. V sodelovanju z 
ZŠAM Vrhnika bodo vsi učenci so-
delovali na njihovem spretnostnem 
poligonu. V predstavi »Prometna 
vila« je prikazano, kaj se zgodi, če ne 
uporabljamo kolesarske čelade in ne 
upoštevamo prometnih pravil. 

PRVI ŠOLSKI DAN PRVI ŠOLSKI DAN -- PTUJ PTUJ
Avtor: Janez Strelec

Ob koncu počitnic, ko so otroci prip-
ravljali torbe za prvi šolski dan, so 
v DŠAM Mislinja potekala še zad-
nja usklajevanja za varovanje šol-
skih poti v začetku septembra. Kot 
že vrsto let doslej smo tudi letos 
varovali šolarje pri prehodih čez 

cesto na šolskih poteh OŠ Mislinja. 
Varovali smo zjutraj, ko so otroci 
prihajali v šolo, in opoldne, ko so 
iz nje odhajali. Letos smo bili malo 
presenečeni nad tem, da veliko več 
otrok hodi v šolo peš ali pa se vozi 
s skiroji oziroma kolesi. Posledično 

je gneča z avtomobili v neposredni 
okolici šole veliko manjša, kot je bila 
prejšnja leta. 
Seveda pa moramo biti vozniki zato 
še bolj pozorni na šolarje. Otroci, 
ker so manjši, so v prometu slab-
še vidni. Slabše predvidijo nevarne 
situacije. Vozila kasneje opazijo in 
ne zmorejo dobro oceniti njihove 
oddaljenosti in hitrosti. Prepričani 
so, da jih voznik vidi, če oni vidijo 
vozilo, in mislijo, da se lahko usta-
vi tako hitro, kot se sami. Vsem šo-
larjem želimo uspešno, predvsem 
pa varno, šolsko leto. Voznikom pa 
polagamo na srce: pazite na naše 
najmlajše. Srečno vsem.   

PRVI ŠOLSKI DAN PRVI ŠOLSKI DAN -- MISLINJA MISLINJA
Avtor: DŠAM Mislinja
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30 ŠOFERJEV SKRBELO ZA VARNO POT 30 ŠOFERJEV SKRBELO ZA VARNO POT 
Avtor: Franci Klemenčič

Stanislav Rojko, župan Občine Gor-
nja Radgona je 1. septembra ob 7. 
uri v sejni sobi radgonske občine 
pripravil tradicionalno srečanje s 
tistimi, ki so pripravljeni skrbeti za 
varno pot otrok v šolo in vrtce ob-
močja vse Upravne enote Gornja 
Radgona ob začetku šolskega leta. 
Župan se je vsem zbranim zahvalil 
za pripravljenost varovanja učen-
cev na poti v šolo in otrok v vrtec 
ter domov ob začetku šolskega leta. 
Ob tem je tudi na kratko seznanil 

zbrane s tem, kaj vse bo iz letoš-
njega proračuna na območju rad-
gonske občine še storjeno. Po be-
sedah Jožeta Ivajnšiča, ki v glavnem 
vodi celotno akcijo varovanja iz 
Zveze združenj šoferjev in avtome-
hanikov Gornja Radgona, je letos za 
varnost otrok ob prihodu v šolo in 
iz šole in vrtcev na območju občin 
Apače, Gornja Radgona, Radenci in 
Sveti Jurij ob Ščavnici skrbelo več 
kot 50 ljudi, med njimi je kar 30 čla-
nov šoferskega združenja. 

PRVI ŠOLSKI DAN PRVI ŠOLSKI DAN –– CERKNICA CERKNICA

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

Avtor: Franci Lužar, predsednik ZŠAM Cerknica

Ob začetku šolskega leta se na ces-
te vrnejo razigrani otroci, na katere 
moramo biti še posebej pozorni, 
česar se v ZŠAM Cerknica dobro 
zavedamo. Ravno iz tega razloga 
se že mnoga leta skupaj s Policijo 
trudimo zagotavljati varnost naših 
najmlajših na poti v šolo in iz nje.
Letos je 19 članov našega združe-
nja pazilo otroke osmih osnovnih 
šol na obremenjenih prehodih za 
pešce v občinah Cerknica, Loška 
dolina in Bloke. 

Ob koncu akcije smo skupaj s Po-
licijo in županom občine Cerknica 
analizirali situacijo. V zahvalo za 
sodelovanje je PP Cerknica podelila 
zahvalna priznanja vsem sodelujo-
čim članom ZŠAM Cerknica.
Poleg akcije PŠD smo po progra-
mu dela združenja spomladi izva-
jali kolesarske izpite, sodelovali pri 
projektu Plavajoči grad, varovali na 
kulturnih prireditvah v gradu Snež-
nik ter varovali na pohodu po Loški 
dolini.

PRVI ŠOLSKI DAN PRVI ŠOLSKI DAN –– CERKNO CERKNO
Kot vsako leto smo se tudi letos čla-
ni ZŠAM Cerkno udeležili posveta v 
prostorih Osnovne šole Cerkno, na 
katerem so sodelovali še vodstvo OŠ 
Cerkno, predstavnica SPV Cerkno in 
policist Policijske postaje Idrija. Po-
govorili smo se o tekočih varnostnih 
razmerah v prometu na območju 
varnih šolskih poti OŠ Cerkno. Prve 
dni pa smo bili skupaj s policisti PP 
Idrija na cestah v območju osnovne 
šole Cerkno in s svojo prisotnostjo 
vplivali na večjo pazljivost voznikov 
na najmlajše udeležence v prometu. 

Ob začetku novega šolskega leta 
smo člani ZŠAM Kočevje že tradici-
onalno pristopili na pomoč Policiji 
pri varovanju otrok na šolskih po-
teh. 15 članov združenja je v občini 
Kočevje varovalo ob treh osnovnih 
šolah v Kočevju, Gimnaziji in srednji 
šoli Kočevje ter na podružničnih šo-
lah Stara Cerkev, Livold in Kočevska 

Reka. Tudi po končani akciji Prvi 
šolski dan bomo nadaljevali s pre-
ventivnimi akcijami, vezanimi na 
večjo varnost otrok, in se pridružili 
razširjeni akciji Teden mobilnosti, v 
kateri bomo izvajali akcijo Pešbus. 
Jeseni pa bomo za vse člane izvedli 
izlet v Muzej vojaške zgodovine v 
Pivki.

Ob začetku šolskega leta smo pro-
stovoljci ZŠAM Dolomiti pod okri-
ljem Zveze ZŠAM Slovenije sode-
lovali pri simboličnem spremstvu 
otrok pri varnem prehodu čez cesto 
pred OŠ Franca Rozmana Staneta v 
Ljubljani. Prostovoljci smo na loka-
ciji s sporočilnimi tablami voznike 

opozarjali na glavne dejavnike tve-
ganja za nastanek prometnih ne-
sreč. Člani združenja ZŠAM Dolomiti 
smo akcijo nadaljevali vse do 9. 9. 
2022, in sicer z varovanjem otrok na 
šestnajstih lokacijah v mestni občini 
Ljubljana ter na Rakitni, v Preserjah, 
Podpeči in na Brezovici.

PRVI ŠOLSKI DAN PRVI ŠOLSKI DAN –– DOLOMITI DOLOMITI

PRVI ŠOLSKI DAN PRVI ŠOLSKI DAN –– KOČEVJE KOČEVJE
Avtor: Marjan Hočevar, predsednik ZŠAM Kočevje

Avtor: Tomaž Kermauner, ZŠAM Dolomiti

V Tuheljskih Toplicah na Hrvaškem 
je potekalo letošnje svetovno pr-
venstvo poklicnih voznikov. Po 
prestavljanju termina zaradi epide-
mije koronavirusa in po večmeseč-
nih pripravah je med 8. in 10. sep-
tembrom v Tuheljskih Toplicah na 
Hrvaškem potekalo 32. svetovno pr-
venstvo poklicnih voznikov. Organi-

zatorji pod odkrijem mednarodnega 
združenja poklicnih voznikov UICR 
so tudi tokrat pripravili ustaljen tek-
movalni program s teoretičnim de-
lom in spretnostno vožnjo.
Med ekipami v kategoriji avtobus 
se je na odlično tretje mesto uvrsti-
la slovenska ekipa v postavi Robert 
Kuzma, Ratko Kusić in Sebastijan 

Vadnau in tako dokazala visoko 
stopnjo znanja in spretnosti. V kate-
goriji solo tovornjakov so slovenske 
barve zastopali Dragan Panić, Janez 
Nose in Aleš Bavdek, v kategoriji 
vlačilcev pa Davor Čižmek, Matej 
Jevšenak in Srečko Djukić, ki je po-
sebej nastopil tudi v eko vožnji s 
40-tonskim vlačilcem.

BRONASTI »AVTOBUSARJI« S SVETOVNEGA PRVENSTVABRONASTI »AVTOBUSARJI« S SVETOVNEGA PRVENSTVA
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IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

Člani ZŠAM Krško smo tudi letos 
sodelovali v akciji Prvi šolski dan. V 
sodelovanju z občinskim SPV, Poli-
cijo ter OŠ smo na šolskih poteh in 
prehodih za pešce pri šolah ter naj-
bolj obremenjenih mestih skrbeli za 
varno pot v šolo.
S prisotnostjo smo opozarjali vozni-
ke, naj prilagodijo hitrost kakor tudi 
povečajo pazljivost, saj so otroci ne-

predvidljivi še posebej zdaj, ko se po 
počitnicah ponovno vračajo v šole.
Otrokom pa smo pomagali pravilno 
prečkati ceste na prehodih in poti 
ter jih opozarjali na nevarnosti, ki na 
njih prežijo, ko so udeleženci v pro-
metu. Za uspešno zaključeno akcijo 
se zahvaljujem vsem 15 sodelujo-
čim članom, ki so opravili za 240 ur 
prostovoljnega dela. 

PRVI ŠOLSKI DAN PRVI ŠOLSKI DAN –– KRŠKO KRŠKO
Avtor: Bojan Mežič, predsednik ZŠAM Krško 

PRVI ŠOLSKI DAN PRVI ŠOLSKI DAN –– POLJČANE POLJČANE
Avtor: Mira Onič 

Člani in članice ZŠAM Poljčane 
nismo omahovali in smo se brez 
zadržkov znova, seveda prosto-
voljno, udeležili akcije, imenovane 
Prvi šolski dan, ki je trajala od 1. 9. 
do 9. 9. 2022. Zjutraj ob prihodu 
šolarjev v šolo in nato po odhodu 
domov smo budno spremljali nji-
hove korake, hkrati pa s svojo pri-
sotnostjo opozarjali voznike, da so 
na cesti otroci. Vse dni ni bilo opa-
ziti kakih večjih kršitev. Še vedno 
mnogi vozniki telefonirajo, ko vo-
zijo, po našem mnenju vse preveč 
staršev vozi otroke v šolo, tudi take, 
ki bi morda lahko hodili peš … Mo-
ramo pa pohvaliti učence, na cesti 

se obnašajo zrelo in odgovorno in 
znajo tudi pozdravljati. Osmošolki 
Jerca Jug in Nika Kodrič pa sta za 
vse prostovoljce pripravili prijetno 
presenečenje. Na lastno pobudo 
sta z žepnino kupili vodo in posla-
dek za vsakogar ter se jim posebej 
zahvalili, da v prvih šolskih dneh 
skrbijo za varnost sošolcev na poti 
do šole. Zadnji dan smo prvošolčke 
popeljali po središču Poljčan in jih 
opozarjali na obnašanje na cesti, še 
zlasti pri prečkanju ceste, ki mora 
biti vedno na zato označenih pre-
hodih.
Znova je bilo opravljenih lepo šte-
vilo prostovoljnih ur in prevoženih 

kilometrov, toda to je drugotnega 
pomena, na prvem mestu je var-
nost otrok, za kar smo se v ZŠAM 
Poljčane vedno trudili in se bomo 
tudi v prihodnje.

ZŠAM PTUJ PREJEMNIK ZLATE ZŠAM PTUJ PREJEMNIK ZLATE 
PLAKETE MESTNE OBČINE PTUJPLAKETE MESTNE OBČINE PTUJ

Ob praznovanju občinskega pra-
znika Mestne občine Ptuj, ki je po-
tekalo 5. avgusta na ptujski mestni 
tržnici, je naše društvo ZŠAM Ptuj 
prejelo zlato plaketo. Slavnostna go-
vorka je bila županja Mestne občine 
Ptuj Nuška Gajšek, ki nam je zlato 
plaketo tudi podelila. Zlata plaketa 
je najvišje priznanje Mestne občine 
Ptuj, ki ga lahko prejme društvo ali 
organizacija. Sodelovanje z Mestno 

občino Ptuj in Svetom za preventi-
vo in vzgojo v cestnem prometu je 
skozi vsa obdobja našega delovanja 
na visoki ravni. Priznanje je zahva-
la za dolgoletno delovanje našega 
društva na področju prometne pre-
ventive. Zadovoljni smo, da v lokalni 
skupnosti prepoznajo naša priza-
devanja za izboljšanje prometne 
varnosti. Člani ZŠAM Ptuj opravljajo 
vse aktivnosti odgovorno, zavzeto in 

prostovoljno, za kar se jim iskreno 
zahvaljujemo. 
Hvala županji MO Ptuj Nuški Gajšek 
za izkazano zaupanje in podelitev 
časti vredne zlate plakete našemu 
društvu.

ŠOFERJI ZŠAM TOKRAT NA SLADOLEDNI PEŠBUSŠOFERJI ZŠAM TOKRAT NA SLADOLEDNI PEŠBUS

Prostovoljci ZŠAM Tržič smo bili 
aktivni vse poletje. Junija se je zak-
ljučilo šolsko leto in smo izpeljali 
še zadnji Pešbus na OŠ Tržič. Ta se 
je namreč čez leto ponavljal vsak 
petek. Po krajšem premoru smo 
aktivnosti nadaljevali v Bistrici, in 
sicer smo letos uvedli novo obliko 
Pešbusa. Namesto osnovnošolcev 
smo se tokrat na pot odpravili z os-
krbovanci Doma Petra Uzarja vse do 

bistriške slaščičarne. Tako je aktiv-
nost dobila ime Sladoledni Pešbus. 
Skupno jih je bilo šest, izvajali smo 
jih vsak teden do konca avgusta in 
vsakič z novo skupino oskrbovan-
cev. Slednjih je bilo v povprečju 30, 
vsak je imel tudi svojega spremlje-
valca. Z dodatnimi prostovoljci smo 
poskrbeli za varnost udeležencev 
Pešbusa in ostalih v prometu, pose-
bej smo pazili pri prehodih za pešce. 

S prvim septembrom so se začele 
jesenske aktivnosti. Najprej je na-
stopilo varovanje križišč v Tržiču, 
Bistrici, Kovorju in Križah za prva 
dva šolska dneva. Teden pozneje se 
je začel Pešbus v Bistrici, kjer smo 
učence pospremili po treh relacijah. 
Kot novost smo uvedli progo s Traj-
baha do šole, tam se jih je pridružilo 
devet. Akcija je potekala dva tedna, 
nato pa smo z njo nadaljevali v Trži-
ču. Kakor lani se bo tudi letos Peš-
bus v Tržiču nadaljeval vsak petek 
do konca šolskega leta.
V oktobru načrtujemo še nekaj ak-
tivnosti v Bistrici. Prvega oktobra 
je mednarodni dan starejših. Ves 
mesec bomo namenili pomoči in 
izobraževanju starejših v Domu Pe-
tra Uzarja. Načrtujemo sprehod po 
Bistrici, sodelovanje na Domskem 
sejmu, prometno predavanje o ar-
hitektonskih ovirah po Bistrici in 
okroglo mizo Kako smo včasih op-
ravljali vozniške izpite.

Avtor: Suzana Herak

Avtor: Vili Grdič

PRVI ŠOLSKI DAN PRVI ŠOLSKI DAN –– ILIRSKA BISTRICA ILIRSKA BISTRICA
Avtor: ZŠAM Ilirska Bistrica

Člani  ZŠAM Ilirska Bistrica so tudi le-
tos budno nadzirali šolarje, starše in 
stare starše pri upoštevanju cestnop-
rometnih predpisov. Na vseh sedmih 
osnovnih šolah v ilirskobistriški obči-
ni so v bližnji okolici šolskih poslopij 
nadzirali promet med 1. in 9. sep-
tembrom 2022. Otroke so podučili, 
kako se varno prečka cestišče. 
Člani združenja so pri voznikih opazili 
tudi nekaj kršitev predpisov, kot so 
neuporaba varnostnega pasu, upo-
raba mobilnega telefona med vožnjo 
in vožnja v nasprotno smer od pred-
pisane smeri na parkirišču ob šoli. 
Odrasle so opomnili, da morajo sami 
biti za zgled njihovim najmlajšim, saj 
otroci posnemajo njihovo vedenje.
Po sedemdnevnem varovanju otrok 

pa se člani združenja tradicionalno 
odpravijo na obisk ene od šol v obči-
ni. Letos je ta čast doletela osnovno 
šolo in vrtec v Brkinih. Na Osnovni 
šoli Rudija Mahniča-Brkinca na Pre-
garjah jih je pričakala ravnateljica 
Mateja Maljevac z učenci, ki so obi-
skovalcem pripravili posebno dobro-
došlico. Po ogledu rekonstruirane 
bolnice, pa so člani ZŠAM letošnjo 
ekskurzijo zaključili v Spominski sobi 
na Ostrožnem Brdu, kjer so si ogle-
dali še predstavitveni videoposnetek 
o uspešnem delovanju domače par-
tizanske bolnišnice.
V ilirskobistriškem združenju šofer-
jev in avtomehanikov se zavedajo, 
da sta poleg aktivnosti v cestnem 
prometu za dobro delovanje društva 

pomembna tudi druženje in kva-
litetno preživljanje prostega časa. 
Osnovno delovanje društva tako re-
dno popestrijo z vsebinsko obarvani-
mi dogodki, ki povezujejo članice in 
člane. Ekskurzije po domači občini, 
ki je mimogrede druga največja ob-
čina v Sloveniji, služijo za odkrivanje 
bogate kulturne dediščine in pestre 
zgodovine domačih ljudi in vasi.
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Šolsko leto se je septembra normal-
no začelo v vrtcih in šolah. Glede 
na vpis otrok imamo na Vrhniki še 
vedno eno večjih šol v Sloveniji. OŠ 
Ivana Cankarja obiskuje 1200 učen-
cev, OŠ Antona Martina Slomška 
700 učencev, v vseh vrtcih na Vrhni-
ki pa je več kot 800 otrok. Naše de-
javnosti so skrbno načrtovane, saj 
je zagotavljanje zadostnega števila 
prostovoljcev ob varovanju šolskih 
poti velik zalogaj.
Avtobusne linije, ki pripeljejo otro-
ke v šole, delujejo odlično. Prav tako 
prevozniki opravljajo svoje delo ko-
rektno in varno, vozila pa zagota-
vljajo varen prevoz. Nad varnostjo 
naših potomcev bomo vsi skupaj, 

seveda v prvi vrsti s starši, bedeli 
skozi leto. Posebno pozornost mo-
ramo nameniti tudi na začasnem 
gradbišču pri OŠ Ivana Cankarja na 
Lošci.
Da le ne bo vse tako črnogledo, 
lahko poudarim, da se na Vrhniki 
in v bližnji okolici nameni kar nekaj 
sredstev za ureditev cestne in druge 
infrastrukture, vse z namenom za-
gotavljanja večje varnosti vseh ude-
ležencev v prometu.
Žal, spoštovani bralci, opažam, da 
se odgovornost staršev vse preveč-
krat prelaga kar na otroke! Otroci 
brezglavo švigajo s skiroji in drugimi 
novodobnimi prevoznimi sredstvi, 
kar brez čelad, po pločniku, ob cesti, 
seveda ne upoštevajo CPP. Mladost 
je norost, ki se toliko bolj kaže pri 
starejših osnovnošolcih, pri katerih 
je svet očitno raven, s tega stališča 
se jim pač ne bo nič dogodilo in jih 
doletelo. 
Letošnje varovanje smo izvajali se-
dem delovnih dni. V prvih dneh 
smo izvajali intenzivno varovanje in 
vključevanje v šole, kjer smo otro-
kom, predvsem najmlajšim predsta-
vili, na njim razumljiv način, kako 
naj ob spremstvu staršev zakoraka-

jo v prometni labirint. Tudi staršem 
otrok OŠ Antona Martina Slomška 
smo prvi šolski dan v športni dvora-
ni podali nekatere koristne informa-
cije in otroke na poseben, svojstven 
način popeljali v šolo.
V letošnjem letu smo v sodelovanju 
s PP Vrhnika in Medobčinskim in-
špektoratom in redarstvom Vrhnika 
v prvem tednu varovanja delovali 
na 18 ključnih točkah s 17 članica-
mi in člani. Delujemo preventivno 
in tako bomo delovali tudi v prihod-
nje. V prihodnjih dneh in mesecih 
bomo člani ZŠAM Vrhnika ob sode-
lovanju s PP Vrhnika izvajali različne 
preventivne akcije, vse za varnost 
udeležencev v prometu. 
Svoj trud in čas smo v svoji vseslo-
venski akciji vložili: Marija Zemljič, 
Ignac Zemljič, Karol Jurjevčič, Urša 
Stanonik, Nace Jerina, Jože Mesec, 
Franc Modrijan, Dušan Rodošek, 
Tone Tomšič, Franc Turk, Janez Šu-
šteršič, Irenka Štefančič, Leon No-
vak, Željko Jadanič, Marko Mršić, 
Stanko Kokalj in Franjo Čretnik.
Iskrena hvala za vaš trud.
Vsem voznikom želimo strpno vo-
žnjo in ne pozabite na pravočasni 
odhod na pot.

NOVO ŠOLSKO LETO, NOVI IZZIVINOVO ŠOLSKO LETO, NOVI IZZIVI
Avtor: Franjo Čretnik, predsednik ZŠAM Vrhnika

ZŠAM Tržič že več kot 50 let sodeluje 
s stanovskimi kolegi iz pobratenega 
francoskega mesta Sainte-Marie-
-aux-Mines. Francoski šoferji in av-
tomehaniki se združujejo v združe-
nju ADAUR (Združenje za zaščito in 
pomoč udeležencem v prometu), v 
katerem se združuje tudi SMCALFC 
(Syndicat des Mecaniciens-Chauffe-
urs d'avtomobiles d'Alsace-Lorraine) 
in ima trenutno 64 članov. ADAUR je 
posredno tudi  včlanjen v obeh med-
narodnih združenjih UICR in E.V.B.V. 
– I.A.G.H.S. Pomembno funkcijo v  

E.V.B.V. – I.A.G.H.S. opravlja tudi 
g. Raymond Kuhn (blagajnik) in ki je 
tudi predsednik ADAUR v pobrate-
nem mestu.
V prvih dneh septembra smo se 
sestali z delegacijo iz pobratenega 
mesta, ki jo je vodil g. Raymond 
Kuhn, ter spregovorili o akcijah 
ZŠAM Tržič, organiziranosti naše 
Zveze, dejavnostih na splošno in 
ob naši 100-letnici ter izzivih, ki so 
na obeh straneh dokaj podobni. Iz-
stopa predvsem starost članstva in 
neuspešno pomlajevanje le tega. 

Izmenjali smo tudi nekaj izkušenj 
ter informacij za nadaljnje uspešno 
delo in sodelovanje. Kot običajno 
smo si na koncu zaželeli uspešno 
delovanje in nadaljnje sodelovanje.

SODELOVANJE S FRANCOSKIMI STANOVSKIMI KOLEGISODELOVANJE S FRANCOSKIMI STANOVSKIMI KOLEGI
Avtor: Miklavž Bole

September je mesec, ki je zelo 
delaven. Tudi v našem združenju 
smo uspeli izpeljati umiritev pro-
meta praktično na vseh štirih šolah. 
Sodelovali smo s policisti, letos pa 
so na našo pobudo in pobudo SPV 
k varovanju pristopili tudi uslužben-
ci občine. 14. 9. pa smo v sodelova-
nju z ZŠAM Vrhnika izpeljali aktivne 

urice za najmlajše. Udeleženi sta 
bili šola v Idriji in podružnična šola 
Godovič, učencem slednje šole pa 
smo obrazložili tudi pravilen vstop 
v avtobus in izstop iz njega. V že-
lji, da so si naši najmlajši vsaj nekaj 
malega tudi zapomnili za vsakdanjo 
pot v šolo, se vsem sodelujočim 
iskreno zahvaljujemo.

PRVI ŠOLSKI DAN PRVI ŠOLSKI DAN -- IDRIJA IDRIJA
Avtor: Peter Lampe, ZŠAM Idrija

METOD TROŠT
Član: ZŠAM Postojna

Rojen: 28. 4. 1952
Umrl: 8. 9. 2022

SAMO ZAJC
Član ZŠAM Ruše

Rojen: 1. 10. 1944
Umrl: 24. 7. 2022

JOŽE PUCIHAR 
Član ZŠAM Grosuplje

Rojen: 19. 2. 1941
Umrl: 21. 8. 2022

ZDRAVKO ČESNIK 
Član: ZŠAM Cerkno 

Rojen: 9. 1. 1948
Umrl: 1. 6. 2022

BLAŽ TAVČAR 
Član ZŠAM Cerkno
Rojen: 29. 1. 1933
Umrl: 23. 7. 2022

STANE FICKO  
Član ZŠAM Domžale
Rojen: 22. 5. 1954 
Umrl: 28. 7. 2022

JANEZ HARTL 
Član ZŠAM Dravograd

Rojen: 28. 8. 1945
Umrl: 23. 8. 2022

BORUT JANČAR
Član ZŠAM Logatec
Rojen: 20. 2. 1943
Umrl: 7. 8. 2022

STANISLAV ŠABEDER
Član ZŠAM Ptuj

Rojen: 17. 10. 1936
Umrl: 9. 8. 2022

ALFRED KOMAC
Član ZŠAM Tržič 

Rojen: 11. 8. 1936
Umrl: 26. 8. 2022

IVAN MALUS
Član ZŠAM Brežice
Rojen: 19. 5. 1945
Umrl: 8. 8. 2022

JOŽE NAGLIČ
Član ZŠAM Kočevje
Rojen: 3. 8. 1942 
Umrl: 7. 8. 2022

MIRO PERUŠ 
Član ZŠAM Dravograd

Rojen: 6. 2. 1951
Umrl: 6. 5. 2022

JOŽE PETRIČ 
Član ZŠAM Brežice
Rojen: 26. 6. 1937
Umrl: 16. 8. 2022

LADISLAV ČUK
Član ZŠAM Logatec
Rojen: 25. 6. 1957
Umrl: 7. 8. 2022

V slovoV slovo

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ


