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zsam.si
TR pri NLB Ljubljana,
št. 0208 5001 9578 942

Naklada: 5000 izvodov

Dr. Fadil MušinovićSpoštovane bralke in bralci!

Pred vami je sedma številka našega časnika 
v letu 2022. Letu, polnem različnih dogod-
kov, ki bodo za večno pustili pečat v naših 
življenjih. V njem smo praznovali tudi svo-
jo 100-letnico obstoja. Ostajamo trdni in 
sledimo svoji viziji. S svojimi aktivnostmi v 
okrajih, kjer delujemo, ustvarjamo varna 
prometna okolja. Skrbimo za varnost v prometu, od najmlajši pa do tistih, ki so zaradi 
starosti ali drugih vzrokov potrebni pomoči. 
Jesen prinaša v naša življenja obarvano okolje in opozarja na bližanje zime. Kot 
jesensko listje je z različnimi vsebinami obarvana številka Prometnega vestnika 
pred vami. Policija nas pravočasno opozarja na pripravo na zimo in vožnjo v zim-
skih razmerah. To je lahko hitro in pravočasna pripravljenost ni odveč. Kot tudi ni 
odveč poznavanje pravil vožnje v desno pri rdeči luči na semaforju. S tehnologijo 
se spreminjajo tudi naše navade v prometu in velikokrat se zgodi, da zaradi različnih 
naprav, ki jih med vožnjo uporabljamo, pogosto pozabimo na osnovna pravila. Eno 
od teh pravil je tudi vzpostavitev reševalnega pasu na avtocestah. Vsak od nas kot 
udeleženec v cestnem prometu opaža, da posamezniki, kljub veliko promocije AVP in 
drugih organizacij, na to pozabljajo. Reševalni pas je nujen, omogoča pravočasen 
prihod na kraj prometne nesreče in s tem se lahko ohrani življenje udeleženca 
v prometni nesreči. Vsak od nas se mora zavedati, da z nepravilnim ravnanjem 
lahko ogrožamo sebe in druge. Malomarnost in nepozornost v prometu nimata 
prostora. Le delček sekunde nepozornega ravnanja lahko povzroči posledice za 
celo življenje. 
Naša združenja s svojim delovanjem opozarjajo na pomen varnosti v prometu. 
Aktivnosti, ki jih izvajajo, ne izvajajo samo zaradi svoje promocije, izvajajo jih v korist 
drugih. Njihova dejanja so velika, čeprav so včasih prezrta ali celo brez podpore. 
Nekatere lokalne skupnosti in občine zavračajo sodelovanja z našimi združenji za-
radi samopromocije ali zamer iz preteklosti. Takšnih dejanj v Zvezi ne sprejemamo 
in pripravljamo načrte, da se to v prihodnje ne bo dogajalo. Vsako dejanje, ki je v 
korist varnosti in razvoja družbe, ne glede na to, kdo ga izvaja, je dobrodošlo. Reka, ki 
teče po svoji strugi, ne teče zaradi same sebe. V svoji strugi ustvarja pogoje za življe-
nje drugih živih bitij in organizmov. In tako tudi vsi tisti, ki skrbimo za večjo varnost, 
ustvarjamo okolje za nadaljnji razvoj in obstoj. Prijetno branje.
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Motorna in priklopna vozila morajo 
biti na slovenskih cestah pozimi (med 
15. novembrom in 15. marcem 
naslednjega leta) in v zimskih razme-
rah (ko se ob sneženju sneg oprijema 
vozišča ali je vozišče zasneženo, zale-
denelo (ledena ploskev) ali poledenelo 
(poledica)), opremljena s predpisano 
zimsko opremo.

Nasveti za varno vožnjo pozimi in 
v zimskih razmerah
Vozniki, dočakajte dež, meglo, sneg 
in poledico pripravljeni. Dodatna pre-
vidnost in večja pozornost sta v je-
senskih in zimskih razmerah nujni, a za 
varno vožnjo še vedno premalo, kajti 
tudi vozilo mora biti tehnično brezhib-
no in predpisano opremljeno.

Priporočila za vožnjo v zimskih 
razmerah in pozimi
• Hitrost vozila zmanjšajte in jo 

prilagodite razmeram ter stanju 
vozišča.

• Povečajte varnostno razdaljo med 
svojim vozilom in vozilom, ki vozi 
pred vami.

• Zavirajte narahlo in po potrebi po-
stopno, z večkratnim pritiskom na 
stopalko.

• Ne spreminjajte smeri vožnje su-
nkovito, saj vsako tako ravnanje 
lahko povzroči zanašanje vozila. 
Podobno velja tudi za sunkovito 
speljevanje.

• Zelo pomembna je izbira pravilne-
ga prestavnega razmerja, ker lah-
ko premajhna moč na pogonskih 

kolesih zmanjša učinkovitost vode-
nja vozila in onemogoči potrebne 
popravke smeri vožnje, prevelika 
pa povzroči zdrsavanje pogonskih 
koles in zanašanje vozila.

• Vozite čim bolj enakomerno, brez 
premočnega pospeševanja ali 
zmanjševanja hitrosti.

• Posebej bodite pozorni na iz-
postavljene dele ceste, kjer se po-
gosteje pojavlja poledica.

• Računajte na daljši čas potovanja, 
zato se od doma odpravite prej kot 
običajno.

• Med vožnjo bodite zbrani, pred-
vsem pa strpni do drugih udeležen-
cev v prometu. V takih razmerah 
so še posebej pomembni vozniška 
kultura, etika in solidarnost.

• Pred vožnjo dobro očistite vsa ste-
kla in poskrbite, da se z vozila ne 
bodo raztresali sneg, led, voda ali 
druge snovi.

Pnevmatike
• Vozilo bo pravilno in dobro opre-

mljeno, če bomo upoštevali na-
slednja pravila:

• Vsa 4 kolesa opremimo z zimskimi 
pnevmatikami (»M+S« ali »M.S« 
ali »M&S«).

• 4 mesece (najmanj od 15. no-
vembra do 15. marca naslednje 
leto) imejmo na vozilu zimske 
pnevmatike.

• Najmanjša globina profila zimskih 
pnevmatik mora biti 3 mm.

• Samo zimske pnevmatike na vseh 

kolesih omogočajo uspešno spe-
ljevanje in pospeševanje, učinkovi-
to zaviranje, nespremenjeno smer 
pri zaviranju in varno vožnjo skozi 
ovinke. Zaradi posebne snovi pa 
bodo zimske pnevmatike tudi pri 
temperaturi pod 7 stopinj Celzija 
dovolj mehke, da bodo zagotovile 
ustrezni oprijem tudi na suhi in ne-
zasneženi cesti.

• Le zadostna globina profilov bo 
omogočila dobro odstranjevanje 
vode in brozge izpod koles ter sta-
bilnost v snegu in ledu. Kadar je na 
cesti več snega, pa priporočamo 
uporabo snežnih verig.

• Ker se guma kot organska snov sta-
ra, po štirih letih ne glede na ob-
rabljenost izgubi sposobnost opti-
malnega oprijemanja na cestišču. 
Pnevmatike so edini stik našega 
vozila z voziščem, zato skrbimo, da 
bo vedno dober.

• Za zimsko opremo štejejo tudi 
poletne pnevmatike na vseh 4 
kolesih in ustrezne snežne verige, 
ki morajo biti v zimskih razmerah 
pravilno nameščene na pogonskih 
kolesih.

Zavore in zavorna tekočina
Za varno vožnjo je nujno brezhibno 
delovanje zavor, zato redno preverjaj-
mo gladino zavorne tekočine. Če se je 
rahlo znižala, je morda vzrok obraba 
zavornih oblog, če se je naglo znižala, 
vozilo takoj odpeljemo k mehaniku. 

POLICIJA SVETUJEPOLICIJA SVETUJE

ZIMA V CESTNEM ZIMA V CESTNEM 
PROMETUPROMETU
Pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, moramo udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, 
računati na možne hitre spremembe voznih razmer. Ob spremenjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeležbo 
v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za kar moramo pravočasno poskrbeti.

Uporaba luči podnevi je v Sloveniji med 
vožnjo z motornim vozilom obvezna, 
prav tako kot v mnogih evropskih dr-
žavah. Večkrat preverimo, ali na av-
tomobilu res delujejo vse naprave za 
osvetljevanje ceste, označevanje vozila 
in dajanje svetlobnih znakov.

Druga zimska oprema
Priprava motornega vozila na zimo naj 
zajema tudi pregled drugih naprav in 
opreme vozila. Poleg pnevmatik, zavor, 
krmilnega mehanizma in luči je tu še 
vrsta drugih naprav, ki jih mora upo-
rabnik vozila občasno, pred zimo pa 
pravočasno in skrbno preveriti:
• akumulator – pregledati, očisti-

ti in namazati je treba kabelske 
priključke ter preveriti stanje elek-
trolita v celicah;

• hladilni sistem – preveriti je treba 
gostoto in raven hladilne tekočine;

• sistem za dovod zraka v vozilo – 
priporočljivo je preveriti, ali se v 
sistemu nahajajo tujki (smeti ali 
posušeno listje);

• olje v motorju – gladina olja mora 
vedno segati med obe oznaki 
(max–min) na merilni palici;

• sistem za močenje vetrobranske-
ga stekla – preveriti je treba ko-
ličino vode v posodi ter ji dodati 
zadostno količino sredstva proti 
zmrzovanju;

• metlice brisalcev – preveriti je tre-
ba njihovo izrabljenost in jih po 
potrebi zamenjati;

• klinasti jermen – preveriti je tre-
ba stanje in napetost jermena, ki 
zagotavlja vrtenje alternatorja, čr-
palke hladilne tekočine in drugih 
naprav;

• sistem za dovod goriva – pri vozilih 
z dizelskim motorjem je priporo-
čljivo pregledati in po potrebi očis-
titi filter za gorivo;

• tesnila vrat – če jih bomo občas-
no namazali z glicerinom, v mrzlih 
dneh kljub mokroti vrata ne bodo 
primrznila;

• ključavnice na vratih in pokrovu 
prtljažnika – občasen vbrizg WD 
40 ali podobnega penetrirajočega 

antikorozivnega sredstva bo pre-
prečil pomrznjenje ključavnice.

V avtomobil, pripravljen na zimsko 
vožnjo, spadata metlica in strgalo za 
čiščenje stekel. Naprave za odtajeva-
nje in sušenje vetrobranskega stekla 
ter naprave za ogrevanje in zračenje 
morajo zagotoviti normalno vidljivost 
skozi steklo.

Predpisane globe zoper kršitve v 
času zime 
Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek 
voznik, čigar motorno ali priklopno vo-
zilo pozimi ali v zimskih razmerah nima 
ustrezne zimske opreme ali ki ravna v 
nasprotju s pomenom prometnega zna-
ka za obvezno uporabo snežnih verig.
Z globo 200 evrov se kaznuje za prekr-
šek voznik, ki ne očisti motornega ali 
priklopnega vozila tako, da na njem ni 
snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi 
se lahko raztresale ali razlivale z njega. 
Stekla vozila in vzvratna ogledala mo-
rajo biti čista, da vozniku omogočajo 
normalno vidljivost.
Z globo 300 evrov se kaznuje za prekr-
šek voznik, ki pozimi ali v zimskih raz-
merah ne upošteva prometne signa-
lizacije, ki označuje zimske razmere, 
zaradi katerih je prepovedan ali ome-
jen promet na določenem delu ceste.
Z globo 500 evrov in 5 kazenskimi toč-
kami se kaznuje za prekršek voznik, či-
gar vozilo nima predpisane opreme v 
prometu in se zaradi tega ustavi na ces-
ti ali ovira promet. Prav tako se kaznuje 
voznik, ki ne upošteva prometne signa-
lizacije za označitev zimskih razmer, za-
radi katerih je prepovedan ali omejen 
promet na določenem delu ceste.
Z globo 1.000 evrov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, samostojni 

podjetnik posameznik ali posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost (nji-
hova odgovorna oseba z globo 120 
evrov), če vozilo pozimi ali v zimskih 
razmerah nima ustrezne zimske opre-
me, če se zaradi neustrezne zimske 
opreme ustavi na cesti in ovira promet 
ter ob neupoštevanju prometne signa-
lizacije, ki prepoveduje promet ali ome-
juje promet na določenem delu ceste.
V skladu s 17. členom Zakona o pravi-
lih cestnega prometa (ZPrCP) prepove 
policist nadaljnjo vožnjo in izloči iz pro-
meta motorno ali priklopno vozilo, ki 
v zimskih razmerah nima predpisane 
zimske opreme ali če so na njem sneg, 
led, voda ali druge snovi, ki bi lahko 
vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi 
se lahko raztresale ali razlivale z njega, 
ali če stekla vozila ali vzvratna ogleda-
la niso čista. Izločitev vozila traja toliko 
časa, dokler se ne odpravijo razlogi, 
zaradi katerih je bila odrejena.
V skladu s 4. odstavkom 29. člena 
ZPrCP odredi policist odstranitev vozi-
la, ki obstane na cesti, ker nima pred-
pisane zimske opreme, pa bi jo mora-
lo imeti, ali je v cestnem prometu, ko 
ne bi smelo biti, če ga s ceste takoj ne 
odstrani voznik. V takem primeru ga na 
stroške lastnika odstrani izvajalec re-
dnega vzdrževanja ceste.

Ugotovljene kršitve cestnopro-
metnih predpisov v pretekli zimski 
sezoni
Policisti so ugotovili 1.059 kršitev, po-
vezanih z neopremljenostjo vozila s 
predpisano zimsko opremo, od tega so 
v 871 primerih izrekli opozorilo. Prav 
tako je bilo ugotovljenih 1.749 kršitev, 
povezanih z neočiščenim motornim 
ali priklopnim vozilom, od tega je bilo 
v 1.424 primerih izrečeno opozorilo. 
V 15 primerih pa je bilo ugotovljeno, 
da so vozniki motornih vozil zaradi ne-
opremljenosti vozila z zimsko opremo 
ovirali oz. onemogočili promet.
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Ob vsakem zastoju je treba ustvariti 
reševalni pas

V primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti 
in hitri cesti morajo vozniki med kolonama vozil takoj 
vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno 
vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali 
stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo 
razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega 
vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih pro-
metnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, 
tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje 
tudi odstavni pas.
Mnogokrat se vozniki sprašujejo, ali se tudi v primeru za-
stoja zaradi vsakodnevne prometne konice pomaknemo 
levo in desno ter ustvarimo reševalni pas. Temu lahko 
pritrdimo, saj v večini primerov ni mogoče vedeti, kaj je 
vzrok ustavitve.
Zakonodaja jasno predpisuje, kako pravilno formirati 
reševalni pas. S tem so bila izpolnjena večletna priza-
devanja tistih, ki jim je zaupana zahtevna in plemenita 
intervencijska služba, da jim je pri urgentnih prevozih 
vozil na nujni vožnji v izrednih situacijah omogočeno 
čim hitrejše ukrepanje. Prav tako je to preprost ukrep, s 
katerim se ob nastanku pripomore k dvigu ravni varnosti 

cestnega prometa. Pomembno je, da se vozniki stalno 
izobražujejo, že od šole vožnje dalje, da na avtocesti in 
hitri cesti pravilno ustvarijo reševalni pas takoj ob na-
stanku zastoja, ne pa šele takrat, ko zaslišijo sireno. 

Oviranje intervencijskih vozil je 
prepovedano

Pri reševanju življenj je pomembna vsaka sekunda, pra-
vilno vzpostavljen reševalni pas pa odloča o preživetju 
pomoči potrebnega. Oviranje intervencijskih vozil, vo-
žnja za njimi in priključitev tem vozilom so prepovedani. 
Domači vozniki pomen pravilne vzpostavitve poznajo 
vse bolje, tuje voznike pa je treba ozaveščati še bolj in-
tenzivno. Glede na tranzitno lego Slovenije, pri čemer 
govorimo tako o transportno-blagovnem kot turistič-
nem prometu, je to še kako pomembno. Agencija za var-
nost prometa je z namenom ozaveščanja tujih voznikov 
pripravila nov letak Ustvari reševalni pas v kar šestih jezi-
kih, poleg slovenske še angleško, hrvaško, nemško, ma-
džarsko in italijansko različico. Poleti so na avtocestnem 
počivališču Lom Agencija, Zavod reševalni pas, Policija in 
Dars s tradicionalno celodnevno akcijo tuje voznike oza-
veščali o tem, da v primeru nesreče vsaka sekunda šteje, 
z razdeljevanjem letakov in magnetnih nalepk.

PRAVILNO VZPOSTAVLJEN REŠEVALNI PAS NA PRAVILNO VZPOSTAVLJEN REŠEVALNI PAS NA 
AVTOCESTI JE ŽIVLJENJSKEGA POMENAAVTOCESTI JE ŽIVLJENJSKEGA POMENA
Mineva desetletje izvajanja akcije Ustvarimo reševalni pas, ki intervencijskim službam omogoča lažji dostop 
do kraja prometnih nesreč, ko o preživetju pomoči potrebnega lahko odločajo sekunde. Agencija za varnost 
prometa v sodelovanju z Zavodom Reševalni pas in njegovo gonilno silo Anžetom Albrehtom, Darsom, Policijo 
in drugimi ves ta čas skupaj ozavešča, da je pravilno razvrščanje v primeru zastojev na avtocesti in hitri cesti ži-
vljenjskega pomena. S posebnim dogodkom so desetletje ozaveščanja obeležili 19. oktobra 2022 na Vranskem.

Dovoljuje, da smemo kljub rdeči luči na semaforju 
zaviti v smeri zelene puščice vselej, in sicer ob pogoju, 
da je smer prosta. Pravilo zavijanja desno ob rdeči luči 
v križiščih, kjer je nameščen poseben prometni znak 
z zeleno puščico na črni podlagi, je v tujini marsikje 
že uvedeno. Po eni strani tako vplivamo na pretočnost 
prometnega sistema tam, kjer to okoliščine dopuščajo, 
po drugi strani pa je tudi okoljski vidik tisti, ki ni 
zanemarljiv. 
Lani sprejeti ukrep lahko izboljša pretočnost prometa, 
hkrati pa pomeni večjo obveznost voznikov, saj se mo-
rajo vsakič dobro prepričati, ali lahko varno zapeljejo 
skozi križišče upoštevajoč varnost vseh udeležencev v 
prometu. Vozniki se morajo ob zavijanju desno pri rde-
či luči posebej prepričati, da je smer zavijanja prosta, 

da z njihove leve strani ne prihaja vozilo. Ob takšnem 
manevru zavijanja morajo vozniki imeti stalno pozor-
nost na pešce in druge udeležence v prometu iz obeh 
smeri.

Zavijanje desno ob rdeči luči je dovo-
ljeno le v križiščih, kjer je nameščen 
črn kvadratni znak z zeleno puščico

Vozniki morajo biti pozorni na dodaten prometni znak 
z zeleno puščico na črni podlagi, ki dovoljuje zavijanje 
desno pri rdeči luči. A previdno, saj je zavijanje v desno 
pri rdeči luči sicer prometni prekršek, zaradi katerega 
lahko občinsko redarstvo ali policija voznike kaznuje s 
300 evri globe in petimi kazenskimi točkami.

ZAVIJANJE DESNO PRI RDEČI LUČI NA SEMAFORJUZAVIJANJE DESNO PRI RDEČI LUČI NA SEMAFORJU
Zavijanje desno ob rdeči luči na semaforju v križiščih, kjer je nameščen poseben prometni znak z zeleno 
puščico, je novo prometno pravilo, ki je v veljavo stopilo avgusta 2021. 
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Zagotovo se je že vsakemu od vas 
pripetila kakšna okvara na cesti. 
Logično je, da je prvi korak poskusiti 
identificirati okvaro in preveriti, ali jo 
lahko odpravite sami. V redkih prime-
rih vam bo to tudi uspelo, zna pa se 
zgoditi, da se bo avto »skrivnostno 
popravil sam« in bo težava izginila, 
oziroma boste lahko nadaljevali pot. 
Vendar pa boste v večini primerov 
potrebovali pomoč. Tukaj navajamo 
nekaj primerov, ko se ne splača težave 
poskušati odpraviti sami ali je to ne-
varno. Veliko pametneje je takoj pok-
licati pomoč na cesti.

Predrta pnevmatika

Številni avtomobili, izdelani v zadnjem 
desetletju, nimajo rezervne gume, 
temveč le set za hitro popravilo v ob-
liki posebne pene za krpanje in zračni 
kompresor. Z malo spretnosti in pripa-
dajočim orodjem smo predrto gumo 
dokaj hitro lahko zamenjali z rezerv-
no in nadaljevali pot, medtem ko bo 
pena le začasno »popravila« gumo, 
pa še to le, če gre za manjšo luknjico, 
ki je nastala zaradi žeblja ali trna. Če 
ste gumo presekali na kamnu ali je 
med vožnjo počila, vam komplet za 

popravilo ne bo pomagal. V takšnem 
primeru ne izgubljajte časa in names-
to da poskušate pnevmatiko zakrpati, 
takoj pokličite pomoč na cesti, da vas 
prepelje do bližnjega vulkanizerja.

Rdeča lučka pomeni stop

Sodobni avtomobili imajo zelo jasen 
sistem signalnih »luči«. Ko se prižge 
rdeča luč ali znak STOP, ki nakazuje 
resnejšo okvaro, morate avto ustavi-
ti takoj, ko je to varno. Če nadaljujete 
vožnjo, tvegate dodatno škodo in celo 
prometno nesrečo. Če po ustavitvi ne 
morete sami odpraviti težave, je edini 
razumni korak, da pokličete pomoč 
na cesti.

Napačno gorivo

Začeli ste točiti gorivo v avto in po 
kratkem času ugotovili, da namesto 
dizelskega goriva točite bencin. Ne 
glede na to, da ste v rezervoar nato-
čili le pet litrov napačnega goriva, ni 
pametno do vrha natočiti pravega go-
riva in upati, da bo vse v redu. Pomoč 
na cesti je tukaj veliko pametnejša 
odločitev kot tvegati drage in resne 
okvare motorja avtomobila.

Okvara na električnem ali 
hibridnem avtomobilu

Čeprav se razumete na avtomobilske 
motorje in sklope, boste na cesti red-
kokdaj lahko sami odpravili kakšno te-
žavo. A če odpete pokrov motorja in 
podrobno preverite, v čem je težava, 
zagotovo ne morete zgrešiti. Razen 
če gre za električne in hibridne avto-
mobile. Zaradi visokih napetosti so 
posegi v pogonski sklop tovrstnih av-
tomobilov lahko celo usodni. Zato je 
veliko pametneje poklicati pomoč na 
cesti in poiskati pravega strokovnjaka.

Okvara zavor

Okvara zavor je potencialno najne-
varnejša okvara, ki se lahko pojavi. S 
hlajenjem zavor lahko začasno odpra-
vimo nekatere težave in avto bo spet 
solidno zaviral. Je pa tak avtomobil 
prava tempirana bomba. Lahko se 
zgodi, da že po nekaj minutah vožnje 
zavore spet odpovejo. Zato je v takih 
primerih najbolj pametno poklicati 
pomoč na cesti, ki vas bo odložila na 
prvem servisu.

KDAJ POKLICATI POMOČ NA CESTIKDAJ POKLICATI POMOČ NA CESTI

NASVETINASVETI

Okvara avtomobila ali njegovega dela, zaradi katere se je treba zaustaviti, je prava nočna mora vsakega voznika.

42.353 VOZNIKOV KRŠILO PREPOVED UPORABE MOBILNE 42.353 VOZNIKOV KRŠILO PREPOVED UPORABE MOBILNE 
NAPRAVE NAPRAVE 

ALKOHOL JE PROBLEM TUDI NA FINSKEMALKOHOL JE PROBLEM TUDI NA FINSKEM

ŽENSKO VODSTVO ROADPOLAŽENSKO VODSTVO ROADPOLA
Od oktobra 2022 vodstveno eki-
po Roadpola sestavljajo izključno 
ženske. Izvoljene so bile na zadnji 
jesenski letni seji sveta Roadpol, 
ki je potekala konec septembra v 
Madridu v Španiji. Za predsednico 
Roadpola je bila izvoljena pred-
stavnica Madžarske v svetu Road-
pola in članica izvršnega odbora 
Elvira Zsinkai, za podpredsednico 
je bila izvoljena trenutna članica 
izvršnega odbora Federica Deledda 

(Italija), nekdanja podpredsednica 
Sanja Veić (Hrvaška) pa je prev-
zela mesto generalne sekretarke. 
Zmenjala je odhajajočega Heinza 
Alberta Stumpna (Nemčija). Izvršni 
odbor Roadpola sestavljajo nekda-
nji predsednik Volker Orben (Nem-
čija), Damyan Vladinov (Bolgarija), 
novoizvoljeni Nicolas Vella (Malta) 
ter Marijke Eskes (Nizozemska) – 
članica in vodja operativne delovne 
skupine Roadpol.

NOVICENOVICE

Med glavno letno akcijo Roadpo-
la Dnevi varnosti, ki je potekla med 
16. do 22. septembrom in v kateri 
je sodelovalo 13 držav, so preverjali 
prepovedano uporabo mobilnih te-
lefonov in drugih tehničnih naprav, ki 
odvračajo voznikovo pozornost med 
vožnjo. Sicer so predpisi o uporabi 
mobilnih in drugih naprav, ki odvra-
čajo pozornost voznikov, v evropskih 
državah različni, vendar je v večini od 
njih uporaba mobilnega telefona brez 
prostoročne opreme med vožnjo pre-
povedana. Policije sodelujočih držav 
so na več kot 33.000 kontrolnih mestih 

preverile več kot 1.400.000 udeležen-
cev v prometu. Ugotovile so 124.952 
različnih vrst kršitev. 42.353 voznikov 
je svoj mobilni telefon med vožnjo 
brez prostoročne opreme uporabljalo 
za klicanje ali pošiljanje sporočil. 284 
voznikov je svojo napravo uporabljalo 
kot navigacijski sistem (tudi brez pro-
storočne opreme). Na Nizozemskem 
so z novim tehničnim orodjem MO-
NO-cam identificirali 3.360 kršitev. 
Naprava samodejno prepozna in fo-
tografira kršitelja.
Veliko število voznikov, kar 10.633, 
pa je bilo ujetih zaradi drugih oblik 

motenj, kot so gledanje TV/DVDjev, 
branje časopisa ali prehranjevanje 
med vožnjo (ki je prepovedano za voz-
nike avtobusov v Švici in na Poljskem).

Od leta 1988 policija na Finskem 
dvakrat letno (spomladi in jeseni) 
izvaja vsedržavne alkoteste, pri če-
mer je bilo testiranih 100 % vozni-
kov, ki so šli mimo kontrolne točke.
Število močno vinjenih voznikov na 
Finskem očitno narašča, kažejo re-
zultati nedavne policijske operacije.
V preverjanje v letošnjem je-
senskem naključnem nadzoru poli-
cije je bilo vključenih 38.487 vozni-
kov. Skupaj je bilo evidentiranih 73 

vinjenih voznikov (0,18 %). Tistih, ki 
so zaužili nekaj alkohola, a niso pre-
segli dovoljene količine, pa je bilo 
248 (0,63 %). Število očitno vinjenih 
voznikov v prometu je bilo nekoliko 
večje kot v preteklih letih, nekoliko 
nižje pa je bilo število tistih, ki so bili 
pod inkriminirano mejo alkohola. 
Rezultati kažejo, da je delež alko-
holiziranih voznikov v prometu nad 
povprečjem zadnjih nekaj let (med 
0,11 in 0,14 %).

Povzel: Miklavž Bole
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Prvi šolski dan smo članice in člani 
ZŠAM Ivančna Gorica v sodelovanju 
s policisti Policijske postaje Grosu-
plje v Občini Ivančna Gorica v šolo 
pospremili 1940 učencev, od tega 
kar 236 prvošolčkov. 
Pripravili smo podroben načrt, kako 
poskrbeti, da bodo naši osnovnošol-
ci varno hodili v šolo in se po pouku 
srečno vrnili domov. V veliko pomoč 
sta nam bila policista PP Ivančna Go-
rica in SPV občine Ivančna Gorica. 
Na več mest v Ivančni Gorici, Višnji 
Gori in Šentvidu pri Stični smo razo-
besili transparente, postavili opozo-
rilne table in triopan znake (šolska 
pot), na kozolčke, namenjene pla-
katiranju, pa smo namestili plakate 
(ŠOLSKA POT in VARNO V ŠOLO). 
Pri pregledu šolskih poti smo ugoto-
vili, da je Občina Ivančna Gorica zelo 
dobro poskrbela za varno pot šolar-
jev, na kritičnih točkah so postavlje-
ne opozorilne table »ŠOLSKA POT«, 
v bližini šol pa so obnovljene talne 
označbe in cestni prehodi.
V prvem delu akcije »PRVI ŠOLSKI 
DNEVI« je na različnih lokacijah v 

bližini matičnih osnovnih šol 
Stična, Zagradec in Šentvid pri Stični 
ter podružničnih osnovnih šol Stična, 
Višnja Gora, Muljava, Krka, Temenica 
in Ambrus za varnost poleg poli-
cistov skrbelo 28 članic in članov. Na 
kritičnih točkah, kjer osnovnošolci 
prečkajo ceste, smo imeli po ene-
ga ali celo dva člana združenja, ki 
sta poskrbela za varovanje učencev 
na šolskih poteh in pomagala pred-
vsem učencem nižjih razredov v jut-
ranjih prometnih konicah, ko gredo 
otroci v šolo, in popoldan, ko šolarji 
odhajajo domov. Šolarjem smo raz-
deljevali brošure »VARNO V ŠOLO«, 
voznikom pa trikotni letak »ŠOLSKA 
POT«. S svojo prisotnostjo smo 
opozarjali udeležence v cestnem 
prometu, da so na cestah šolarji.
Da bi še bolj prispevali k varnosti 

šoloobveznih otrok, smo se člani 
ZŠAM Ivančna Gorica vključili v do-
datni projekt »ŠOLSKA PROMETNA 
SLUŽBA«. Na lokaciji osnovnih šol 
Šentvid pri Stični, Zagradec in Stična 
ter na lokaciji podružničnih šol Viš-
nja Gora in Stična je varovalo otroke 
19 članov ZŠAM, in sicer zjutraj, ko 
gredo otroci v šolo, in opoldne, ko se 
vračajo iz šole domov.
V obeh akcijah so članice in člani 
ZŠAM Ivančna Gorica opravili 344 ur 
prostovoljnega dela in v lastni režiji 
prepeljali 2078 km. 
Ugotovili smo, da je naša prisotnost 
potrebna, saj se dogaja, da nekateri 
vozniki ne upoštevajo pravil cestne-
ga prometa in ne ustavijo, ko osnov-
nošolec čaka ob prehodu za pešce. 
Srečno na poti, osnovnošolci in vsi 
udeleženci v cestnem prometu! 

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

ČLANICE IN ČLANI ZŠAM IVANČNA GORICA POSKRBELI ZA ČLANICE IN ČLANI ZŠAM IVANČNA GORICA POSKRBELI ZA 
VARNO POT V ŠOLOVARNO POT V ŠOLO
Alojz Markovič, ZŠAM Ivančna Gorica

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

AKCIJA PEŠECAKCIJA PEŠEC

V sredo, 5. 10. 2022, smo v večernih 
urah izvedli nacionalno preventivno 
akcijo »PEŠEC«, katere organizator in 
nosilec je Agencija za varnost prome-
ta RS. Združenje šoferjev in avtome-
hanikov Logatec akcijo izvaja na po-
budo oziroma usmeritve Zveze ZŠAM 
Slovenije. Naši člani sodelujejo s SPV 
pri Občini Logatec, kjer pripravijo tudi 
odsevni material, in Policijsko postajo 
Logatec. 
Z izvedbo akcije opozarjamo pešce 
na promet in njihovo vidnost, ki je 
zmanjšana v dneh, ko nastopi mrak, 
oziroma tudi v jutranjih urah, ko ljud-
je odhajajo na delo. Akcijo smo izva-
jali pri trgovskih centrih, pri cerkvah 
in ob cesti proti Gornjemu Logatcu. 
Udeležba pešcev v prometnih nesre-
čah kaže, da glede na ogroženost naj-

bolj izstopata dve starostni skupini, 
in sicer mlajši, torej otroci, in starejši 
nad 65 let. Tema skupinama smo na-
menili največ pozornosti pri uporabi 
odsevnikov in udeležencem v pro-
metu svetovali, kako jih uporabiti, da 
bodo čim bolj vidni. Odzivi na akcijo 
so večinoma pozitivni, so pa posame-
zni primeri, ko se ljudje ne zavedajo, 
da gre za njihovo varnost in varnost 
ostalih udeležencev. 
Med občani se je v zadnjih letih pove-
čalo zavedanje, da se na cesto odpra-
vijo v svetlih oblačilih in s kresničko 
ali z drugim odsevnim predmetom, 
da jih bodo vozniki pravočasno opazi-
li in prilagodili hitrost vožnje. V akciji 
je sodelovalo 10 naših članov in upa-
mo, da je dosežen namen za večjo 
varnost udeležencev v prometu. 

Niko Čuk, predsednik ZŠAM Logatec

AKCIJA PEŠEC V IVANČNI GORICIAKCIJA PEŠEC V IVANČNI GORICI

Kot vsako leto smo tudi letos člani 
Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Ivančna Gorica v sodelovanju s Svetom 
za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu občine Ivančna Gorica 
izvedli preventivno akcijo »PEŠEC, 
bodi viden-previden«.
Tokrat smo se posvetili oblačenju 
pešcev v svetla oblačila in povečanju 
uporabe odsevnih teles pri pešcih, ki 
so izpostavljeni tveganjem prometnih 
nesreč v razmerah zmanjšane vidlji-
vosti.
Na drugi strani pa smo opozarjali vo-
znike na večjo pozornost in skrb za 

najranljivejšo skupino udeležencev v 
prometu. 
V času akcije smo naključnim 
pešcem in kolesarjem na različnih 
lokacijah v občini Ivančna Gorica 
razdeljevali zloženke »Posveti mi 
pozornost«, odsevne trakove in 
kresničke, ki jih je zagotovila Občina 
Ivančna Gorica, del pa AVP.
Naleteli smo na pozitiven odnos 
udeležencev v prometu, ki bodo 
v prihodnje zagotovo v večji meri 
nosili odsevna telesa, kar je zelo 
pomembno prav v jesensko- 
zimskem času.

Prepričani smo, da so take preven-
tivne akcije potrebne in koristne, da 
smo dosegli cilj izboljšati varnost in 
vidnost pešcev na izpostavljenih pre-
hodih za pešce in manj osvetljenih lo-
kacijah. Pešci, bodimo torej vidni-pre-
vidni in dosledni v rabi odsevnih teles, 
vozniki pa pozorni in strpni.

Alojz Markovič, ZŠAM Ivančna Gorica

30. ŠOFERSKA NEDELJA NA ROGLI 30. ŠOFERSKA NEDELJA NA ROGLI 

Jubilejno 30. nedeljo na Rogli so v 
sodelovanju z Uniturjem pripravili v 
Združenju šoferjev avtomehanikov 
Zreče. Predsednik združenja Emili-
jan Fijavž je izpostavil, da so dogo-
dek skušali zapeljati tako, da so po-
leg poklica voznika promovirali tudi 
varnost v cestnem prometu. Pri 

tem jim je pomagala Javna agenci-
ja republike Slovenije za varnost v 
prometu. Tradicionalno povorko, ki 
so jo spremljali zreški godbeniki in 
informirani člani zveze ZŠAM Slove-
nije, pa so popestrili predvsem la-
stniki tovornih vozil starodobnikov 
in Gold Wing motorjev.

Osrednji govornik je bil letos direk-
tor javne agencije RS za varnost v 
prometu Jože Hribar. Udeležencem 
dogodka je položil na srce, naj si 
odgovorno prizadevajo, da bo vsak 
prevožen kilometer varen. Ob tem 
pa je dodal, da tudi organizatorji 
tradicionalnega dogodka na Rogli s 
kontinuiranim prostovoljnim delom 
prispevajo k boljši prometni var-
nosti vseh udeležencev v prometu.
Zbrane so nagovorili še zreški po-
džupan Drago Šešerko, generalni 
pokrovitelj Uroš Fijavž, predsednik 
zveze ZŠAM Slovenije Aleš Kocjan-
čič, predsednik Sekcije za promet 
Obrtno-podjetniške zbornice Slo-
venije Peter Pišek, državni sekretar 
na Ministrstvu za javno upravo Ur-
ban Kodrič in začetnik šoferskih ne-
delj na Rogli Miro Pukl, ki so se mu 
tudi zahvalili za preteklo delo, saj 
se z jubilejno 30. izvedbo poslav-
lja od organizacijskega odbora. Po 
uradnem delu je za zabavo skrbel 
ansambel Glas.
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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!

IZLET V IZLET V 
PREKMURJEPREKMURJE
V DŠAM Mislinja smo izvedli vsakole-
tni izlet za člane. Tokrat smo se podali 
na malce drugačno odkrivanje Prek-
murja, saj je v tem letnem času jesen 
tam zelo lepa.
Najprej smo se odpeljali do malega 
naselja Bolehnečici, ki leži v občini Sv. 
Jurij ob Ščavnici. Tam so nas pričakali 
zavzeti člani Društva Oldtimer Stara 
Gora, v njihovem tehnično-etnolo-
škem muzeju. Najprej smo si ogledali 
kratek film o gradnji in obnovi muzeja, 
ki se nahaja na nekdanji Domanjkovi 
domačiji. Člani so ga z lastnim trudom 
otvorili leta 2017. Razstavljena je veli-
ka zbirka starodobnih vozil, traktorjev, 
motorjev, mopedov in koles. Poleg 
tega so v zgornjih prostorih razstavlje-
ni stari predmeti, ki so jih naši predniki 
uporabljali za pomoč pri kmetovanju, 

gospodinjstvu in obrtnih dejavnostih. 
Posebnost tega muzeja, ki se ga res 
splača obiskati, je tudi vinska klet, z 
lastnim vinom, ki ga pridobijo z dona-
cijami. Polni vtisov nad bogato zbirko 
muzeja smo se odpravili do Paviljona 
Expano ob Soboškem jezeru. Stavba 
Expano je že na zunaj izjemna arhitek-
turna stvaritev. Vsi smo zato pričako-
vali domiselne in inovativne vsebine 
tudi znotraj nje. Kljub našim visokim 
pričakovanjem jih je le ta presegla. Vir-
tualno smo se sprehodili skozi celotno 
Prekmurje, poleteli z balonom in si iz-
merili koncentracijo naših misli. 
Naslednji cilj je bil še razgledni stolp 
Vinarium pri Lendavi. Že na prostoru 

pred stolpom je bilo zelo živahno, 
od stojnic, peke kostanja in seveda 
ponudba značilnega prekmurskega 
langaša z različnimi namazi. Za ko-
nec čudovitega sobotnega potepa 
se prileže še dobra hrana in domača 
kapljica. Zato je bila izbira vinsko-tu-
ristične kmetije Puklavec v Zasavcih 
logična. Ob okusni večerji in vrhun-
skih domačih vinih so nas presenetili 
tudi mladi prekmurski muzikanti, ki 
so skupaj z našim članom Robertom 
Marzelom zaigrali in zapeli nekaj viž. 
Ostali pa smo se ob prijetnih zvokih 
tudi zavrteli. Domov smo se polni le-
pih vtisov in prijetno utrujeni vrnili v 
poznih večernih urah.

ZŠAM Ptuj je v četrtek, 20. 10. 2022, 
izvedlo brezplačno teoretično in prak-
tično usposabljanje starejših vozni-
kov motornih vozil. Starejših voznikov 
je v prometu čedalje več. Prometna 
pravila in način vožnje se nenehno 
spreminjajo, vendar usposabljanje 
voznikov ni sistemsko urejeno. Z iz-
vedbo projekta se omogoča dodatno 
usposabljanje starejših voznikov tako 
v znanju teorije cestnoprometnih 
predpisov kot v praktični vožnji.
Predavanje o cestnoprometnih 
predpisih je bilo izvedeno v prosto-
rih ZŠAM Ptuj. Na predavanju so bili 
udeleženci seznanjeni z osnovnimi 
pravili cestnega prometa s poudar-
kom na pravilih vožnje v krožiščih in 
po avtocesti. Po končanem preda-
vanju so imeli udeleženci na razpo-
lago šest vozil šole vožnje Prednost 
z učitelji vožnje. Večina udeležen-
cev je opravila praktično vožnjo po 
okoliških cestah in krožiščih. Učite-

lji vožnje so jim med vožnjo podali 
napotke za varno vožnjo. Udeleženi 
starejši vozniki motornih vozil so bili 
z izvedbo projekta zadovoljni, želijo 
si nadaljevanja takšnih projektov. 
Izobraževanja starejših voznikov 
se je udeležilo 27 udeležencev. Le-
tos so bili vključeni v izobraževanje 
člani Društva upokojencev Budina 
Brstje in Spuhlja. V nadaljevanju 
se bo projekt za starejše voznike 
nadaljeval v sodelovanju z drugimi 
društvi upokojencev.

Pri izvedbi izobraževanja starejših voz-
nikov motornih vozil so poleg Združe-
nja šoferjev in avtomehanikov Ptuj so-
delovali še predstavniki SPVCP Mestne 
občine Ptuj in šole vožnje Prednost.
Osnovni cilj projekta je zagotavljati 
večjo varnost starejših voznikov mo-
tornih vozil in s tem tudi vseh drugih 
udeležencev v prometu. Vozniki brez-
plačno pridobijo dodatna znanja in 
praktične izkušnje za udeležbo v pro-
metu ter ohranjajo kondicijo vožnje 
motornih vozil.

IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH VOZNIKOV MOTORNIH VOZILIZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL
Janez Strelec, ZŠAM Ptuj

Tudi letos je ZŠAM Podvelka, ki ga vodi 
Jože Jeseničnik, ob začetku šolskega 
leta s svojimi člani poskrbelo za var-
nost učencev v cestnem prometu na 
poti v šolo in domov. V okviru projekta 
Medgeneracijskega centra Podvelka 
so skupaj z Občino Podvelka za občane 
organizirali predavanje z naslovom Ob-
nova znanja cestnoprometnih predpi-
sov s preizkusom znanja občanov s 
področja cestnoprometnih predpisov. 

Zanimivo in poučno predavanje je iz-
vedel mag. Samo Virtič iz Družbe za 
izobraževanje Formula Maribor. Pre-
davanja sta se udeležila tudi župan in 
podžupan Občine Podvelka Anton 
Kovše in Miran Pušnik.
Združenje pa skrbi tudi za družabna 
srečanja svojih članov in članic. Tako so 
že tradicionalno drugo soboto v sep-
tembru pri lovski koči LD Podvelka na 
Klančniku organizirali šoferski piknik.

AKTIVNOSTI ZŠAM PODVELKA AKTIVNOSTI ZŠAM PODVELKA 

Jesen je že krepko potrkala na naše 
ceste in pločnike. Vidljivost pešcev 
v jutranjem in večernem času je 
zaradi nizke megle zelo slaba. V 
DŠAM Mislinja smo se v prvi po-
lovici oktobra v okviru nacionalne 
preventivne akcije »Pešec« podali 
po pločnikih v centru Mislinje. Sku-

paj s člani SPV občine Mislinja in 
policisti smo opozarjali na pomen 
vidnosti med pešci. Pri tem smo 
naključne mimoidoče opremili z 
odsevnimi telesi in informativno 
zloženko Bodi preViden. Vse smo 
še posebej opozorili, naj vedno 
sami poskrbijo za svojo vidnost.

BODI PREVIDENBODI PREVIDEN

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ
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DAN ODPRTIH VRAT ZŠAM PTUJ ZA UČENCE 4. RAZREDOV DAN ODPRTIH VRAT ZŠAM PTUJ ZA UČENCE 4. RAZREDOV 

»TRAJNOSTNO POVEZANI« je slogan 
letošnje izvedbe Evropskega tedna mo-
bilnosti, v katerem vsako leto sodeluje 
Združenje šoferjev in avtomehanikov 
Ptuj s svojimi aktivnostmi na obmo-
čju Mestne občine Ptuj. V ponedeljek, 
19. 9. 2022, in v torek, 20. 9. 2022, so 
izpeljali preventivni dogodek Dan od-
prtih vrat združenja z naslovom »Var-
na pot v šolo«. Preventivni dogodek 
je bil namenjen povečanju varnosti 
ptujskih osnovnošolskih otrok na poti 
v šolo in domov, ter spodbujanju upo-
rabe trajnostne mobilnosti – hoje, ko-
lesarjenja in uporabe javnega prevoza. 
Preventivnega dogodka se je udeležilo 
223 učencev 4. razredov vseh ptujskih 
osnovnih šol. Na dnevu odprtih vrat 
ZŠAM Ptuj sodelujejo SPVCP Mestne 
občine Ptuj, šola vožnje Prednost, Po-
licijska postaja Ptuj in Medobčinsko 
redarstvo.
Predstavniki ZŠAM so učence pričakali 
pred osnovnimi šolami in jih pospre-
mil do prostorov ZŠAM. Med hojo so 
pregledali šolske poti in posamezne 
nevarne oziroma prometno bolj iz-
postavljene točke. Učenci so sodelova-
li v različnih dejavnostih. Ogledali so si 

predstavo, ki so jo pripravile vzgojitelji-
ce Vrtca Ptuj, s prometno vsebino, ki 
nosi naslov »Prometna vila«, udeležili 
so se predavanja Varna pot v šolo, se 
urili na prometno-spretnostnem poli-
gonu ZŠAM Vrhnika, ogledali so si pro-
store ZŠAM in šole vožnje Prednost. 
Na dvorišču so bila razstavljena vozila 
Policije, Redarske službe in šole vožnje 
Prednost. 
Letošnji preventivni dogodek smo 
nadgradili glede na prejšnja leta, saj 
smo med aktivnosti vključili prome-
tno-spretnostni poligon, ki ga upravlja 
ZŠAM Vrhnika. Otroci in učiteljice so 
bili vključeni v dejavnosti na poligonu 
po skupinah in so zelo zavzeto sodelo-
vali. Največ zaslug za nemoten potek, 
animacijo udeležencev in zanimive 

predstavitve ima upravljavec prome-
tno spretnostnega poligona Franjo 
Čretnik, ki ima zelo dober občutek za 
delo z otroki. 
Organizatorji so poskrbeli, da učenci 
ta dan niso bili lačni, zato so bili vsi de-
ležni okusne malice. Učenci so prejeli 
darila, ki so pomembna za njihovo var-
nost v cestnem prometu.
Predstavniki osnovnih šol menijo, da 
smo organizatorji zadovoljili njihova 
pričakovanja, zato bomo s tem pro-
jektom nadaljevali prihodnja leta. Or-
ganizatorji pa se veselimo odzivov in 
pohval udeleženih učencev, ki v šoli 
opišejo dogodek. 
Vsem, ki so pripomogli k uspešni izved-
bi preventivnega dogodka, se iskreno 
zahvaljujemo.

Janez Strelec, ZŠAM Ptuj

SREČANJE ČLANOVSREČANJE ČLANOV
23. septembra smo se člani ZŠAM 
Poljčane zbrali na družabnem sre-
čanju. Ob pogostitvi je v prijetnem 
vzdušju mineval čas. Stanko in Jože sta 
za dobro voljo zaigrala na harmoniko, 
nekaj pa se jih je pomerilo ob kegljanju 
s kroglo na vrvici. Res je, da je priorite-
ta dela skrbeti za ozaveščanje in var-
nost udeležencev v prometu in tega 

se v ZŠAM zavedajo in to opravljajo z 
vso odgovornostjo, res pa je tudi, da 
so potrebna tudi taka srečanja. 
Ponosni pa so, da jim je bil podaljšan 
status nevladne organizacije v javnem 
interesu na področju prometa iz strani 
Ministrstva za infrastrukturo v Repu-
bliki Sloveniji, kar je obveza za delo v 
prihodnje. 

Mira Onič

POTEPANJE ŠOFERJEV ZŠAM OB MORJUPOTEPANJE ŠOFERJEV ZŠAM OB MORJU
Letošnji jesenski izlet je bil name-
njen raziskovanju slovenske obale. 
Pri vodenem ogledu Luke Koper nas 
je vodič popeljal skozi vsa področja 

tamkajšnjega dela, predstavil njihovo 
dejavnost ter nas seznanil z zgodovino 
in razvojem Luke. Po končanem ogle-
du smo si v Kopru privoščili odmor ob 
kavici in pogledu na morje. Nato smo 
se odpeljali proti vasi Puče, ki leži na 
obrobju Šavrinskega gričevja. Ob pa-
noramski vožnji smo občudovali sli-
kovito naravo, gričke, porasle z vinsko 
trto, oljke in tipične primorske hiše. 
Zelo opazen je bil učinek jeseni, saj 
nam je narava ponudila pisano paleto 
barv. V vasi nas je na turistični kmetiji 
pričakal gospod Tonin Pucer, ki nam je 
predstavil zgodovino svoje kmetije in 
načrte za prihodnost. Pripravil je tudi 

degustacijo oljčnega olja, izbirali smo 
lahko med šestimi vrstami. Tu smo 
si privoščili še kosilo, in to pravo pri-
morsko. Postregli so nam z mineštro 
z bobiči in z refoškom. Po kratki vožnji 
z avtobusom smo prispeli v Marezige, 
kjer smo si ogledali znamenito vinsko 
fontano. Čakal nas je čudovit razgled 
na gričevnat svet vse do Trsta. Ni pa 
samo razgled tisti, ki človeka pritegne, 
temveč tudi urejena okolica in čudo-
vita fontana. Za slednjo se spodobi, 
da jo človek tudi pokusi, zato smo si 
privoščili kozarec vina. Po odzivu ude-
ležencev mislim, da nam je uspel lep, 
poučen in zabaven izlet.

Nuša Perko

V TEDNU EVROPSKE MOBILNOSTI ZA VARNOST OTROK V TEDNU EVROPSKE MOBILNOSTI ZA VARNOST OTROK 
SKRBELI RADGONSKI ŠOFERJI SKRBELI RADGONSKI ŠOFERJI 

V Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici, 
v kateri je v tekočem šolskem letu 
272 otrok, namenjajo veliko pozor-
nost varnosti otrok ob prihodu k po-
uku in odhodu od pouka. V začetku 
šolskega leta pa so tukajšnji učenci 
in učenke, starši oz. skrbniki otrok 
prejeli obvestilo o prihajanju otrok k 
pouku in odhajanju od pouka v evrop-
skem tednu mobilnosti. Obvestilo se 
je glasilo: »Obveščamo vas, da bomo 
ob evropskem tednu mobilnosti na 
šoli izvedli aktivnost Gremo peš. Ak-
tivnost se bo izvajala od ponedeljka, 
19. 9. 2022, do vključno petka, 23. 9. 
2022. V tem času bodo šolski avtobu-
si odložili učence na glavni avtobusni 
postaji pri Svetem Juriju ob Ščavnici. 
Tam jih bodo pričakali dežurni učite-
lji in jih pospremili peš v šolo. Starše, 

ki otroke pripeljejo v šolo z avtomo-
bilom, prav tako prosimo, da otroke 
odložijo na glavni avtobusni postaji 
pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Namen 
aktivnosti je promocija in spodbuja-
nje trajnostne mobilnosti med učen-
ci, starši in učitelji. Kar pomeni, da 
se v šolo in iz nje odpravijo na način 
trajnostne mobilnosti – peš, s kole-
som, skirojem, rolko, javnimi prevo-
znimi sredstvi, ali, če zaradi varnosti 
ne gre drugače, s skupno vožnjo z 
avtomobilom ali tako imenovanim 
kombiniranim potovanjem.« Ob skrbi 
za varnost otrok z avtobusne postaje 
do približno 1 kilometer oddaljene 
šole so skozi ves teden v akciji sode-
lovali tudi člani Združenja šoferjev in 
avtomehanikov Gornja Radgona. Po 
besedah nadvse dejavnega podpred-

sednika radgonskega združenja Jože-
ta Ivajnšiča se je radgonsko šofersko 
združenje vključilo zato, ker to deluje 
tudi na območju občine Sveti Jurij ob 
Ščavnici. Zato so se čutili dolžne, da 
skrbijo za varnost otrok od avtobusne 
postaje v Vidmu ob Ščavnici do šole, 
kjer je sicer promet kar velik in kjer si-
cer ne hodi veliko otrok. Sicer pa je v 
akciji sodelovala tudi velika maskota 
policaja.
ZŠAM Gornja Radgona je eno bolj 
dejavnih tovrstnih združenj pri skrbi 
za varnost osnovnošolskih otrok v 
širšem severovzhodnem območju 
Slovenije. To namreč skrbi za varnost 
otrok na poti v vrtce in osnovne šole 
ob začetku šolskega leta, in to na ob-
močju občin Apače, Gornja Radgona, 
Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Franci Klemenčič
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HENRIK SCHWENER
Član ZŠAM Gorjanci Straža

Rojen: 30. 10. 1933 
Umrl: 14. 10. 2022

JOŽEF LUZAR
Član ZŠAM Novo mesto

Rojen: 24. 8. 1935
Umrl: 19. 10. 2022

ZVONKO BELŠAK
Član ZŠAM Mislinja
Rojen: 28. 11. 1950
Umrl: 20. 10. 2022

IVAN NOSE 
Član ZŠAM Gorjanci Straža

Rojen: 24. 11. 1944
Umrl: 12. 10. 2022

MARTIN TEVŽ 
Član ZŠAM Ravne
Rojen: 4. 11. 1937 
Umrl: 2. 9. 2022

ALFONZ SUŠEC 
Član ZŠAM Dravograd

Rojen: 29. 10. 1936
Umrl: 20. 10. 2022

SILVESTER DVORŠAK 
Član ZŠAM Certus
Rojen: 7. 12. 1953
Umrl: 4. 10. 2022

V slovoV slovo

VRHNIŠKI PROMETNI DIRENDAJ IN SKRB ZA PEŠCEVRHNIŠKI PROMETNI DIRENDAJ IN SKRB ZA PEŠCE

Vrhnika z okolico postaja centralno ved-
no večje mesto in cestno bojišče se ne 
kaže le v prezasedenih občinskih par-
kirnih mestih, predvsem v belih conah, 
katerih dobršni del zasedajo vozniki v 
krajevnem tranzitu, temveč bele cone 
zasedajo tudi lastniki stanovanj, stano-
vanjskih skupnostih, ki so blizu občinskih 
parkirnih mest. Tranzit skozi Vrhniko po-
staja neznosen, predvsem ob konicah 
prihodov in odhodov na delovna mesta, 
v vse smeri skozi Vrhniko. Žal postaja 
promet neznosen in štetje, ki smo ga 
izvedli nedavno, kaže, da se tranzit seli 
tudi na obvozne in lokalne ceste v in 
ob središče Vrhnike. Žal smo prišli tako 
daleč, da vozniki vozijo tudi v nasprotno 

smer Stare ceste! Kje je strategija, zdrav 
razum in kje so trajnostne rešitve? 
Preventivne akcije, ki jih izvajamo v 
ZŠAM Vrhnika, so namenjene opozar-
janju in spopadanju s problematiko v 
prometu. Akcije v okviru Agencije za 
varnost prometa Slovenije so smernice 
za celotno Slovenijo, ki nam dajejo na-
potek, kako naj delujemo in se obnaša-
mo kot družba v prometu.
V lokalnem prometu moramo za to pos-
krbeti sami in se tega močno zavedati, 
seveda prioritetno tudi kaj postoriti.
Od 3. do 16. oktobra smo v ZŠAM Vrh-
nika izpeljali še eno naših preventivnih 
akcij – PEŠEC, ki je namenjena tistim 
najbolj ranljivim skupinam v prometu. 

To so pešci vseh starostnih skupin. Ni 
vedno le krivda voznikov za vzrok nes-
reče s pešcem in kolesarjem, tudi sami 
pešci moramo poskrbeti, da smo varni v 
prometu. Tokrat smo pozornost name-
nili organiziranim skupinam in premiku 
le teh v prometu. Večdnevna akcija je 
bila namenjena prepoznavanju skupin 
v prometu, pravilni hoji, prečkanju ceste 
in vodenju skupin. Opozarjali smo tudi, 
da se v času slabega vremena, snega, 
dežja, ob ledu in slabši vidljivosti var-
nost pešcev še poslabša. Bodimo torej 
samo-odgovorni in ne izzivajmo usode 
v prometu.
Najmlajše udeležence v prometu pra-
vilno podučimo, da bodo varni, ob naši 
akciji so obiskali tudi PP Vrhnika. Z izbolj-
šavami v cestni infrastrukturi lahko svoj 
del pridene tudi občina. 
V petek, 18. 11. 2022, ob 18. uri vas 
vabimo, da se srečamo pri spomeniku 
Ivana Cankarja. Skupaj bomo obeležili 
Svetovni dan spomina na žrtve prome-
tnih nesreč. S prireditvijo bomo izkazali 
spoštovanje do žrtev prometnih nesreč 
in do njihovih svojcev. Tudi v prihodnje si 
bomo prizadevali, da bomo delovali pod 
geslom: »S skupnimi močmi se prome-
tna preventiva gradi«.

Franjo Čretnik, predsednik ZŠAM Vrhnika 

Pred začetkom šolskega leta 
2022/2023 so nas s Policijske postaje 
Logatec v sklopu Sveta za preventivo 
in vzgojo v prometu Občine Logatec 
obvestili o poteku varovanja šolskih 
otrok na začetku šolskega leta na poti 
v šolo. Skladno z načrtom izvedbe 
na posameznih točkah že veliko let 
opravljamo varovanje otrok oziroma 
jim nudimo pomoč pri udeležbi v pro-
metu. V akciji je sodelovalo deset čla-
nov našega Združenja. Pred začetkom 
varovanja smo se sestali v prostorih 
Policijske postaje Logatec, da smo se 
seznanili s spremembami in novostmi 

na samih šolskih poteh. Ena od novosti 
je postavitev semaforja na priključku 
AC (prehod Jačka), sprememba je tudi 
pri dovozu otrok in spremljanju tovor-
nega prometa v bližnji kamnolom pri 
Osnovni šoli Tabor zaradi gradnje pri-
zidka šole. Novi režim pri OŠ Tabor je 
pokazal, da je pretočnost boljša in bi 
jo veljalo obdržati. V času varovanja 
je bilo opaženih kar nekaj napak, tako 
s strani otrok kot ostalih udeležencev 
v prometu. Zadnji dan varovanja pa 
smo se sestali v pisarni Združenja, 
da podamo ugotovitve o tem, kaj se 
je dogajalo med samim varovanjem. 

Ves čas je varovanje spremljal in ko-
ordiniral Blaž Alič, policist Policijske 
postaje Logatec, in se nam na koncu 
zahvalil za uspešno varovanje, saj se 
v tem času ni zgodila nobena prome-
tna nesreča z udeležbo šolskih otrok. 
Tudi sam se vsem članom, ki so sode-
lovali v uspešno izvedenem varova-
nju in pri tem opravili 130 ur in 944 
km, zahvaljujem, da so dali svoj pri-
spevek za večjo varnost šolskih otrok 
v prometu v Občini Logatec. 

PRVI ŠOLSKI DAN V LOGATCUPRVI ŠOLSKI DAN V LOGATCU
Niko Čuk, predsednik ZŠAM Logatec

KAJ VSE POČNEMO V ZŠAM TRŽIČ KAJ VSE POČNEMO V ZŠAM TRŽIČ 

Kaj počnemo v Združenju, nam 
vedno bolj kroji število za aktiv-
nosti sposobnega članstva. Kljub 
prizadevanjem za pomlajevanje le 
tega je učinek zanemarljiv, saj pre-
verjeni člani zaradi različnih vzro-
kov ne morejo več sodelovati pri 
akcijah. Nam je pa uspelo zagotovi-
ti ustrezno število prostovoljcev, ki 
nam omogočajo izvedbo številnih 
aktivnosti.
Poleg izvedbe »sladolednega peš-
busa« za domske oskrbovance 
DSO Petra Uzarja smo bili aktivni 
pri pripravi in izvajanju dveh ma-
lih projektov, ki smo ju pridobili na 
razpisu AVP. Med 10. in 14. okto-
brom smo uspešno izvedli Pešbus 
za potrebe Osnovne šole Križe s 
presenetljivo velikim številom »vo-
začev« (cca 80) ter kolesarske izpi-

te učencev Osnovne šole Tržič, ki 
se jih je udeležilo 40 učencev. Se-
veda pa aktivno podpiramo NPA, 
najmanj z najavo le teh na spletni 
strani Moja občina Tržič ter v pri-
meru, da nam je zagotovljen akcij-
ski material, tudi z distribucijo le 
tega.

Trudili smo se tudi pridobiti 
društveni prostor predvsem za laž-
je delovanje, shranjevanje društve-
nega gradiva in akcijskega materi-
ala ter opreme, ki jo potrebujemo 
pri izvajanju svojega poslanstva 
(uniforme, prapor, delovna oblačila, …). 
Žal tudi tokrat neuspešno. 

Miklavž Bole
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NAGRADNA KRIŽANKANAGRADNA KRIŽANKA
Pokrovitelj križanke je Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, ki bo trem srečnim izžrebancem podelila prak-
tične nagrade. Pravilno rešitev križanke z geslom pošljite do 15. 12. 2022 na naslov Zveza ZŠAM Slovenija, za Prometni 
Vestnik, Letališka 16, 1000 Ljubljana.

AKCIJA VAROVANJE OTROKAKCIJA VAROVANJE OTROK

Končalo se je tudi podaljšano varova-
nje otrok v cestnem prometu. Člani 
ZŠAM Zreče s sodelovanjem policijske 
uprave Slov. Konjice so varovali ot-
roke na vseh kritičnih točkah v bližini 
osnovne šole Zreče in podružnicah 
Gorenje in Stranice. 
Ob zaključku akcije se je župan občine 
Zreče Boris Podvršnik zahvalil člani-
cam in članom ZŠAM Zreče za vsako-

letno pomoč pri varovanju otrok. Po-
udaril je, da se naša skrb za prometno 
varnost otrok nikoli ne konča. Posebej 
se je zahvalil za varovanje ravnatelj 
osnovne šole Zreče g. Kos za uspeš-
no opravljeno nalogo. V nadaljevanju 
je dodal: »Kot udeleženci v prometu 
bodite na otroke in njihovo nepred-
vidljivost še posebej pozorni! Temu 
prilagodite tudi način svoje vožnje. Še 

posebej bodite pozorni v bližini vrtcev 
in šol ter krajev, kjer se morda otroci 
igrajo.«

Miro Vajt

V času pred začetkom pouka se zdi, da 
o varnosti otrok na poti v šolo in iz nje 
vsi že vemo vse. Takšen občutek po-
gosto dobimo ob spremljanju različnih 
medijev. Tudi prvi teden, ko je v okolici 
šol in na šolskih poteh povečano varo-
vanje, je previdnost vseh udeležencev 
v prometu visoka. Seveda se na te ak-
cije opozarja dnevno že pred samim 
začetkom, in prav je tako.
V DŠAM Mislinja se vsako leto vklju-
čimo v nacionalno akcijo varovanja 
ob začetku šolskega leta. V letošnjem 
letu pa smo si zadali cilj, da v društvu 
izvedemo še varovanje otrok in pešcev 
izven teh akcij. Seveda smo o tem ob-

vestili Policijo in občinski SPV. Naš cilj 
je bil preverjanje in dodatno opozarja-
nje pešcev in voznikov, da je pazljivost 
pomembna vedno, ko so na cesti ali 
pločniku. Varovanje smo izvedli v jut-
ranjem času, ko otroci prihajajo v šolo, 
in v opoldanskem času, ko iz nje odha-
jajo.
Pešci in nekateri vozniki so bili nad 
nami vidno presenečeni. Seveda pa so 
našo akcijo pozdravili. Na naše zado-
voljstvo smo ugotovili, da tako vozniki, 
pešci ter ostali udeleženci zelo upo-
števajo prometna pravila in poseben 
režim, ki velja v okolici OŠ Mislinja. Se-
veda pa se je žal našlo tudi nekaj izjem.

S ponosom smo opazovali prvošolce, 
ki so skupaj s starši peš prihajali v šolo. 
Navdušeni nad znanjem, ki so ga osvo-
jili ob obisku policista, so na prehodih 
za pešce celo opozarjali svoje starše. 
Obisk policistov v šolah je tako še kako 
dobrodošel, saj tako policistova bese-
da najde pravo mesto za skupno večjo 
prometno varnost.

VARNOST ŠOLARJEV V PROMETUVARNOST ŠOLARJEV V PROMETU

ZŠAM VRHNIKA V TEDNU MOBILNOSTI DRUŽNO Z ZŠAM VRHNIKA V TEDNU MOBILNOSTI DRUŽNO Z 
NAJMLAJŠIMINAJMLAJŠIMI
Vrhniško Združenje šoferjev in avtome-
hanikov je ob Evropskem tednu mo-
bilnosti načrtovalo večjo prireditev v 
športnem parku, a je ta zaradi vremen-
ske ujme nato odpadla. Kljub temu 
združenje, ki se je zadnja leta osredoto-
čilo predvsem na preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, ni stalo križem rok. 
V Vrtcu Vrhnika, enota Želvica, so tako 
člani postavili prometni poligon, pri-
soten je bil tudi policist Viljem Jereb z 
vrhniške policijske postaje. »Promet je 
eden glavnih virov onesnaževanja zra-
ka, vzrok podnebnih sprememb, tele-
snih poškodb in tudi smrti. Sprememba 

naših navad, povezanih z mobilnostjo, 
je tako rekoč življenjskega pomena. Te 
teme so mogoče pretežke za malčke, 
zato jih učimo predvsem osnovnih pro-
metnih veščin in sodelovanja v prome-
tu,« je pojasnil prvi mož ZŠAM Vrhnika 
Franjo Čretnik. V vodstvu vrtca pravijo, 
da z društvom, policijo in občino dobro 
sodelujejo na področju prometne var-
nosti. Vzgojiteljice na sprehodih z malč-
ki slednje vedno opozarjajo na prome-
tne izzive, vsaj enkrat letno pa gredo z 
malčki po Vrhniki tudi člani združenja 
– ravno tako z namenom opozarjanja, 
osveščanja in učenja. 

Gašper Tominc, Naš časopis

VABILO
Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje letos praznuje 70. obletnico delovanja. 

Svečana proslava ob tako visokem jubileju bo v petek, 25. novembra 2022, ob 16. uri v 
Kongresni dvorani Celjskega sejma, Dečkova cesta 1 v Celju. 

V počastitev jubileja bo na parkirnem prostoru pred upravno zgradbo 
Celjskega sejma ob 14. uri shod starodobnikov. 

Vabim vse, da se proslave udeležite in s svojo prisotnostjo prispevate k pomebnosti jubileja. 
Ivan Žaberl, univ. dipl. prav., predsednik ZŠAM Celje 

IZŽREBANCI ZA 
KRIŽANKO ŠT.  4:

IVAN MAKUC
O. Župančiča 9
5280 Idrija

ANTON KOVŠE
Štuki 40
2250 Ptuj

JOŽEF BOGATAJ
Godovič 105 a
5275 Godovič


