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Spoštovani,
pred vami je nova številka Prometno var-
nostnega vestnika. Izhaja v času, ko se v nas 
prebuja pomlad in ko potekajo številna zboro-
vanja naših združenj. Vodstvo Zveze ZŠAM Slo-
venije se udeležuje posameznih občnih zbo-
rov in ugotavlja, da je vzdušje med članstvom 
dobro. Združenja imajo cilje in so pripravljena 
na nove izzive. Prihaja čas, ko bo treba aktiv-
no sodelovati v posameznih projektih, ki so 
povezani z našim poslanstvom. Pričeli se bodo prvi kilometri z motornimi kolesi, aktivnejše 
kolesarjenje in temu bo treba prilagajati naše aktivnosti. Posamezna združenja tradicionalno 
organizirajo prometne poligone in spretnostno vožnjo za enosledna vozila. Druga pa izvajajo 
aktivnosti nacionalnih preventivnih akcij in širijo prepoznavnost naših članic.
V tokratni številki smo se dotaknili različnih vsebin. Javna agencija za varnost prometa (AVP) 
in Policija nas v svojih prispevkih opominjata na pomen uporabe varnostnega pasu. Po raz-
iskavi, ki so jo opravili z opazovanjem na terenu, še vedno ugotavljajo, da vsi udeleženci ne 
uporabljajo varnostnega pasu. Kljub veliko vloženega truda AVP, Policije in nevladnih orga-
nizacij posamezniki ne dojemajo, da klik varnostnega pasu rešuje življenje. Še najbolj skrb 
vzbujajoče je dejstvo, da starši še vedno ne spoštujejo vseh predpisov, ne uporabljajo var-
nostnega pasu, vozijo otroke na prednjih sedežih ali pa so ti s torbami na hrbtu na zadnjem 
sedežu brez uporabe varnostnega pasu. Zavedanje staršev o vplivu in pomenu njihovega 
zgleda otrokom je še vedno premajhno. Otroci nas gledajo in ta slika ostaja v spominu. 
V Zvezi ZŠAM Slovenije se zavedamo, kako pomembno je sodelovanje pri ustvarjanju sku-
pnega dobra, zato vsa združenja podpiramo pri njihovih aktivnostih. V luči tega je komisija 
pri Zvezi ZŠAM Slovenije v letu 2022 izbrala tudi tri najboljše fotografije ob prvem šolskem 
dnevu in jih nagradila. Za dobro sodelovaje je potrebna dobra strategija. Strategija s pos-
lanstvom in vizijo, ki sta v korist nas vseh. Da bi preventivno vplivali na razmere v prometu, 
sta nujna sistemski pristop in kontinuiteta pri zatiranju vzrokov nesreč in ne le posledic. 
Represivni ukrepi, kot so nadzor varnostnih pasov, vinjenosti voznikov, hitrosti gibanja 
ipd., niso dovolj. Bistveno boljši rezultati se dosegajo z združevanjem preventivnih in re-
presivnih ukrepov. Za to pa je potrebna podpora državnih ustanov in podpiranje aktivno-
sti organizacij, ki imajo razvejano članstvo in tradicijo. Takšne organizacije ne bi smele biti 
prepuščene same sebi, temveč bi država morala poskrbeti za njihovo delovanje. Poveza-
nost organizacij in državnih organov bi morala zagotavljati trajnostni razvoj prometne kul-
ture. Prometna kultura je povezana s sprejemanjem posameznih stališč, vrednot in ravni 
morale, ki se spreminjajo počasi. V najsplošnejšem smislu lahko rečemo, da prometna 
kultura predstavlja stopnjo sprejemanja in uporabe ravni prometnega znanja, spretnosti 
in navad, oblikovanja značajskih lastnosti, razvoj pozitivnih odnosov, interesov, vrednot, 
prometne etike in zavedanje. Da bi se voznik v prometu obnašal kulturno, mora najprej 
osvojiti vsebine in pravila prometne kulture, zgraditi kulturne vrednote, stališča in navade 
varnega vedenja v prometu ter jih po potrebi uporabljati in spreminjati v skladu s spre-
membami. Spreminjanje prometne kulture je stalen proces v pristojnosti tako državne kot 
lokalne skupnosti in nevladnih organizacij. 
Vsak od nas je tu, da prispeva k večji prometni varnosti. Umetna inteligenca nam je lahko 
le v pomoč. Odgovornost vseh nas pa je zaščititi sebe in druge.
Prijetno branje.
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V obdobju med 16. majem in 1. ju-
nijem 2022 je pod okriljem Agencije 
za varnost prometa potekalo opazo-
vanje pripetosti voznikov in potnikov 
motornih vozil z varnostnim pasom 
na različnih lokacijah in različnih 

vrstah cest po Sloveniji. V opazovanju 
je bilo zajetih 92.105 vozil. Rezultati 
primerjalno kažejo, da je uporaba var-
nostnih pasov med vožnjo na podob-
ni ravni kot v preteklih letih, in sicer 
v povprečju pri voznikih 96 %, pri 

odraslih potnikih na sprednjih sedežih 
je nekoliko upadla (–1 %), pri odraslih 
na zadnjih sedežih pa za 5 %. Najbolj 
pa je upadla pripetost pri mlajših 
otrocih na zadnjih sedežih, in sicer za 
skoraj 7 %.

Ste vedeli, da uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtni izid nesreče kar za polovico? Skoraj za enak 
odstotek se z uporabo varnostnega pasu zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, tveganje za nastanek lažjih 
poškodb pa za skoraj četrtino – tako pri voznikih kot pri sopotnikih, opozarja Agencija za varnost prometa. Nika-
kor pa ne smemo pozabiti na tiste na zadnjih sedežih, v večini so to seveda naši najmlajši. Agencija med 6. in 12. 
marcem izvaja nacionalno preventivno akcijo, s katero ozavešča o pomenu pripetosti med vožnjo.

VARNOSTNI PAS VARUJE VASVARNOSTNI PAS VARUJE VAS

Otroci so kot potniki v vozilih ogro-
ženi v prometu, zato morajo biti 
zaradi varnosti vedno pripeti z var-
nostnim pasom ali pa ustrezno na-
meščeni v otroški varnostni sedež. 
Edina dobra rešitev je namestitev 
otroškega varnostnega sedeža, ki 
mora biti v avto pritrjen čvrsto in 
natančno po navodilih proizvajalca. 
Otrok mora biti v njem tudi pripet, 
pas pa mora biti ustrezno zategnjen 
tako, da otrokovo telo ob morebi-
tnem trku ne zaniha preveč. Da bi 
bili o pomembnosti uporabe varno-
stnega pasu poučeni že v rosnih le-
tih, je nastal simpatičen projekt Pa-
savček, ki vsako leto podira rekorde 
z vse več udeleženci. Letos poteka 
že 19. leto, v njem pa sodeluje več 
kot 1.500 skupin in več kot 25.500 
otrok. S sloganom: »Red je vedno 
pas pripet« projekt spodbuja do-
sledno in pravilno uporabo otroških 
varnostnih sedežev in pripetost ot-
rok med vožnjo.
Prav otroci in mladostniki namreč 
kot udeleženci v prometnih nesre-
čah lahko utrpijo tudi najhujše po-
sledice. V okviru projekta se izva-
jajo različne aktivnosti, med njimi 

delo po vrtcih in šolah, v katerem 
sodeluje veliko število vzgojiteljev, 
učiteljev, otrok in njihovih staršev, 
ki celo šolsko leto izvajajo pestre 
aktivnosti in namenjajo večjo po-
zornost varni vožnji otrok. Izvaja 
se tudi letna medijska kampanja. 
Agencija za varnost prometa po-
novno poziva k nujnosti uporabe 
varnostnega pasu vseh potnikov v 
vozilu, ne glede na starost, vrsto vo-
zila in dolžino vožnje.
Osnovni namen varnostnega pasu je:
• da v primeru trka ostanejo po-

tniki v vozilu na svojem sedežu,
• da ob čelnem trku zmanjšuje gi-

banje telesa naprej ter prepreču-
je trk z notranjostjo avtomobila,

• da prevzame velik del energije 
in jo porazdeli na pas ter različ-
ne dele telesa, kar učinkovito 
zmanjša posledice trka na po-
samezen del telesa,

• da v kombinaciji z zračno bla-
zino ter drugimi elementi pa-
sivne varnosti (naslonjalo za 
glavo, ergonomski sedeži, ka-
roserija vozila) zagotavlja vo-
zniku in potnikom učinkovito 
zaščito.
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so bile usklajene z Evropskim združenjem prometnih policij 
– ROADPOL, zato so prometne policije po Evropi v istem 
obdobju izvajale akcijo Seatbelt.
Glavna cilja akcije sta bila povečanje stopnje uporabe 
varnostnega pasu na vseh sedežih v osebnih avtomo-
bilih, tovornih vozilih in avtobusih ter zmanjšanje šte-
vila mrtvih in hudo telesno poškodovanih v prometnih 
nesrečah.
Poleg tega so policisti s svojimi aktivnostmi skušali vpli-
vati tudi na starše, da bodo otroke v motornih vozilih 
prevažali varovane z ustreznimi zadrževalnimi sistemi, 
saj so otroci v prometnih nesrečah najpogosteje udele-
ženi kot potniki (praviloma v več kot 65-% deležu glede 
na njihovo udeležbo v cestnem prometu).
V okviru akcije so policisti:
• na državnih in lokalnih cestah izvajali poostrene 

nadzore nad obvezno uporabo varnostnih pasov 
in zadrževalnih sistemov za otroke, v vseh vrstah 
avtomobilov. Poseben poudarek so namenili tudi 
nadzoru nad uporabo varnostnih pasov na zadnjih 
sedežih ter v avtobusih in tovornih vozilih,

V policiji si prizadevamo, da bi čim več voznikov uporablja-
lo varnostni pas. Pri najhujših prometnih nesrečah namreč 
vedno znova ugotavljamo, da bi lahko bile posledice bi-
stveno blažje, če bi ga vozniki in potniki v vozilu dosledneje 
uporabljali. Vozniki in potniki v osebnih avtomobilih pred-
stavljajo več kot tretjino smrtnih žrtev prometnih nesreč in 
spadajo med najpogostejše žrtve. 
V letu 2022 je bil delež uporabe varnostnih pasov pri voz-
nikih osebnih avtomobilov 83,9 %, voznikih tovornih vozil 
87,2 % in pri potnikih 83,1 %. Glede na leto 2021 je bil delež 
privezanosti z varnostnim pasom med navedenimi udele-
ženci prometnih nesreč nekoliko slabši. V smrtnih prome-
tnih nesrečah je med vozniki osebnih avtomobilov znašal 
delež privezanosti 56,2 %, med vozniki tovornih vozil 100 % 
in med potniki 50,0 %. 
V januarju 2023 se je delež uporabe varnostnih pasov pri 
voznikih osebnih avtomobilov nekoliko povečal in je znašal 
85,6 %, pri voznikih tovornih vozil se je zmanjšal na 83,3 % 
in pri potnikih se je prav tako zmanjšal na 81,7 %. 

Aktivnosti policistov

Slovenski policisti med svojimi rednimi nalogami kot tudi 
med občasnimi poostrenimi nadzori preverjamo, ali so vo-
zniki in potniki v vozilih med vožnjo pripeti z varnostnim pa-
som. Pri nadzorih policisti ugotavljajo tudi uporabo naprav 
in opreme, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vo-

žnjo oziroma zmožnost obvladovanja vozila. Pri prevozih 
otrok v šolo in na šolske izlete spremljevalce in otroke opo-
zarjajo na uporabo varnostnega pasu oziroma zadrževalne-
ga sistema.
Obveznost pripenjanja nalaga 33. člen Zakona o pravilih ce-
stnega prometa, po katerem se voznik ali potnik ki ni pripet 
z varnostnim pasom, kaznuje z globo v višini 120 evrov. 
V letu 2022 (2021) je bilo ugotovljenih 40.870 (46.811) krši-
tev neuporabe varnostnega pasu ali 12,7 % manj kot v letu 
2021. Delež kršitev neuporabe varnostnih pasov je pred-
stavljal 10,3 % (10,9 %) vseh ugotovljenih kršitev cestnop-
rometnih predpisov. 
Nekoliko manj kršitev je bilo v letu 2022 ugotovljenih zaradi 
neuporabe predpisanih zadrževalnih sistemov pri prevozih 
otrok, in sicer 4.702 (5.832) ali 19,4 % manj. V letošnjem 
letu pa je bilo ugotovljenih že 855 kršitev.

Poostreni nadzori in preventivne aktivnosti 
policije

Nadzori policije nad pripenjanjem z varnostnim pasom so 
pogosto usklajeni s policijami v drugih evropskih državah. 
Policisti sodelujemo tudi v številnih preventivnih aktivnos-
tih. Med njimi so aktivnosti za večjo uporabo varnostnega 
pasu in ustreznih zadrževalnih sistemov med vožnjo, ki jih 
koordinira Javna agencija RS za varnost prometa in so po-
tekale med 6. in 12. marcem 2023. Načrtovane aktivnosti 

POLICIJA SVETUJEPOLICIJA SVETUJE

Varnostni pas je vez z življenjem, česar se še vedno zaveda premalo udeležencev v cestnem prometu. Prav skrb 
vzbujajoče je, da je še vedno veliko ljudi pripravljenih tvegati svoje življenje, ker vozijo nepripeti, s čimer ogrožajo 
svojo lastno varnost in najpogosteje tudi varnost svojih najbližjih v prometu.
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VARNOSTNI PAS VARNOSTNI PAS 
REŠUJE ŽIVLJENJA!REŠUJE ŽIVLJENJA!

Policisti sodelujejo tudi v številnih preventivnih aktivnostih, 
kot so aktivnosti za doslednejšo uporabo varnostnega pasu.
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Otroški varnostni sedeži 
Otroci so najbolj ogroženi v prometu kot (so)potniki v 
vozilih, kjer morajo biti zaradi varnosti vedno pripeti z 
varnostnim pasom ali pa ustrezno nameščeni v otroški 
varnostni sedež. Edina dobra rešitev je namestitev otro-
škega varnostnega sedeža, ki mora biti v avto pritrjen 
čvrsto in natančno po navodilih proizvajalca; otrok mora 
biti v njem tudi pripet, pas pa mora biti ustrezno zateg-
njen, tako da otrokovo telo ob morebitnem trku ne 
zaniha preveč.

(vir: Javna agencija RS za varnost prometa)

• nadzirali nepravilne prevoze otrok (uporaba otroških 
sedežev),

• avtobusna in druga prevozniška podjetja opozarjali na 
obveznost uporabe varnostnih pasov,

• ugotavljali nepravilne uporabe naprav in opreme, ki 
ovirajo vidno in slušno zaznavanje med vožnjo,

• ugotavljali ogrožanja pešcev na prehodih za pešce in 
kršitve pešcev,

• ugotavljali druge prekrške (neupoštevanje rdeče luči, 
nepravilno razvrščanje v križišču, ipd.), 

• obiskovali osnovne in srednje šole ter na roditeljskih 
sestankih starše opozarjali na obvezno uporabo varno-
stnih pasov,

• na različne druge načine o aktivnostih seznanjali javnost. 

Pravilna uporaba varnostnega pasu v 
sedmih korakih

1. Najprej ustrezno nastavimo vzglavnik, tako da je nje-
gov vrh v višini vrha glave.

2. Višino zgornje pritrditve varnostnega pasu naravnamo 
na svojo višino, tako da zgornji del varnostnega pasu 
teče čez sredino ramena.

3. Pas ne sme biti preblizu vratu, prav tako ne sme zdrsni-
ti z ramena.

4. Spodnji del pasu mora potekati preko bokov in ne pre-
ko trebuha. Previsoko nameščen spodnji del pasu in 
ohlapen pas lahko povzročita hude poškodbe.

5. Pripnemo se pazljivo, prepričamo se, da je zaponka 
pasu dobro zapeta in da slišimo »klik«.

6. Preverimo, da je varnostni pas poravnan in ni zvit.
7. Pas s potegom proti zgornji pritrditveni točki pravil-

no naravnamo in zategnemo. S tem dosežemo, da se 
dobro prilega telesu in da čim bolj zmanjšamo naletno 
težo telesa ob pas.

Ali ste vedeli?
• Odrasel človek lahko z močjo rok in nog zadrži težo te-

lesa ob trku le do hitrosti 7 km/h.
• Pri trku vozila, ki vozi s hitrostjo 50 km/h, deluje na 

naše telo enaka sila, kot če bi padli 10 m globoko. Pri 
večjih hitrostih se ta sila zelo povečuje.

• Strokovnjaki so ugotovili, da bi bilo med vozniki in po-
tniki v avtomobilih 40 % manj žrtev, če bi vsi uporabljali 
varnostne pasove.

• Uporaba varnostnega pasu in zadrževalnih sistemov za 
otroke je obvezna!

Prvi trotočkovni varnostni pas je v vozila Volvo leta 1959 uvedel 
Nils Bohlin.

Tudi potniki zadaj morajo biti pripeti.

BELGIJA JE Z ZADNJO KAMPANJO DOSEGLA NAJNIŽJI NIVO BELGIJA JE Z ZADNJO KAMPANJO DOSEGLA NAJNIŽJI NIVO 
VOŽNJE POD VPLIVOM ALKOHOLA.VOŽNJE POD VPLIVOM ALKOHOLA.

FRANCIJA BELEŽI 30-% PORAST ŠTEVILA SMRTNIH ŽRTEV FRANCIJA BELEŽI 30-% PORAST ŠTEVILA SMRTNIH ŽRTEV 
MED KOLESARJI IN VOZNIKI SKUTERJEVMED KOLESARJI IN VOZNIKI SKUTERJEV

ŠE ENA POTRDITEV SMISELNOSTI AVTOMOBILOV ŠE ENA POTRDITEV SMISELNOSTI AVTOMOBILOV 
LAMBORGHINI HURACAN V POLICIJSKEM AVTOPARKULAMBORGHINI HURACAN V POLICIJSKEM AVTOPARKU
Ekipa italijanske cestne policije je 
dirjala, da bi dostavila ledvico v To-
rino, potem ko se je darovalec le 
te našel v Aquili, približno 700 km 
od lokacije prejemnika. Organ za 
presaditev je bil v manj kot 5 urah 
prepeljan v bolnišnico Molinette v 
glavnem mestu regije Piemont.
Nadomestni organ so dostavili poli-
cisti cestne policije s patruljnim av-
tomobilom Lamborghini Huracan, 

ki je 700 km dolg odsek prevozil v 
4 urah in 45 minutah s povprečno 
hitrostjo 150 km/h. 
Avtomobil je del nacionalnega pro-
grama Cross-over, ki je za tovrstne 
akcije opremljen s posebno hladil-
no opremo za nujni prevoz organov 
za presaditev in tudi z defibrilator-
jem. Opravil je že več kot 200 izre-
dnih prevozov za potrebe projekta 
darovanja organov.

NOVICENOVICE

Med zadnjim prizadevanjem za 
zmanjšanje števila udeležencev v 
prometu pod vplivom alkohola je 
belgijska zvezna policija testirala 
427.603 voznikov. Od tega je bilo 
1,8 % pozitivnih. V primerjavi z letom 
2021 se je število testiranih voznikov 
močno povečalo (207.748). Razlog 
naj bi bil covid-19, ki je oviral policij-
ske alkoteste po vsej Evropi. Razve-
seljuje najnižji odstotek pozitivnih 
voznikov od začetka kampanje BOB 

(ALKOHOL), pri čemer Policija vidi to 
kot dokaz, da je kombinacija ozave-
ščanja in nadzora učinkovita.
V letu 2023 bo BOB prisoten vse 
leto tako prek družbenih omrežij kot 
tudi na določenih mestih, kjer ljudje 
kupujejo alkohol. Cilj je ves čas voz-
nike odvračati od vožnje pod vpli-
vom alkohola. Če nihče ne bi vozil 
pod vplivom alkohola, bi se lahko 
vsako leto izognili 115 smrtnim 
žrtvam.

Za referenčno leto se vzeli leto 2019, 
saj zaradi velikega upada prometa v 
času pandemije covida-19 leti 2020 
in 2021 nista relevantni. Podatke 
je objavil nacionalni organ za var-
nost v cestnem prometu (ONISR) na 
podlagi statističnih podatkov za leto 
2022. Leta 2022 je na cestah celin-
ske Francije umrlo skupno 3260 lju-
di.
Raven števila smrtnih žrtev je v pri-
merjavi z 2019 stabilna (+0,5 %). Na 
čezmorskih ozemljih je na cestah 
umrlo 281 ljudi, kar je 11 % več kot 

leta 2019 (+27 mrtvih).
Umrljivost v cestnem prometu se 
je leta 2022 zmanjšala pri voznikih 
avtomobilov v primerjavi z letom 
2019 s 1563 smrtnimi žrtvami (–59), 
prav tako pri uporabnikih enosle-
dnih vozil s 715 smrtnimi žrtvami 
(–34). Na žalost pa je skrb vzbujajo-
ča povečana umrljivost kolesarjev in 
uporabnikov motoriziranih osebnih 
prevoznih sredstev (kot so skuter-
ji in e-skiroji). Na cestah je namreč 
umrlo 244 kolesarjev, kar je 30 % 
več kot leta 2019 (+57 mrtvih) ter 

34 voznikov skuterjev (leta 2019 10 
voznikov), približno 600 pa jih je bilo 
huje poškodovanih.
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EDEN OD STOTIH TOVORNJAKOV NA EVROPSKIH CESTAH JE EDEN OD STOTIH TOVORNJAKOV NA EVROPSKIH CESTAH JE 
NEVARNO NEPRIMEREN ZA VOŽNJONEVARNO NEPRIMEREN ZA VOŽNJO

NOV TEST ZA ODKRIVANJE NOV TEST ZA ODKRIVANJE 
METAMFETAMINAMETAMFETAMINA
V razvoju je nova preliminarna na-
prava za testiranje vožnje pod vpli-
vom drog, ki lahko testira večjo 
količino drog ob cesti, kar bi lahko 
obetalo okrepitev kazenskega pre-
gona glede vožnje pod vplivom drog 
po vsej Evropi. Deluje kot antigenski 
test in lahko testira ne samo kono-
pljo, kokain, benzodiazepine in opi-
ate, ampak tudi amfetamin in me-
tamfetamin.
Prednosti novega testa je, da 
se čas testiranja skrajša na 
2–8 minut, naprava pa se 
zlahka prenaša, ne da bi 
bila potrebna druga na-
prava za branje rezulta-
tov testa. Naprava naj bi 
povečala zmogljivost policijskih sil 
za testiranje voznikov na prisotnost 
prepovedanih drog in olajšala dose-
go cilja, da se kršitelji privedejo pred 

sodišča in da bodo ceste varnejše. 
Tako se je na Irskem od leta 2016 
do leta 2021 število ugotovljenih 
zadrogiranih kršiteljev povečalo za 
štirikrat. 

Kljub temu pa os-
taja alkohol še vedno najpogosteje 
odkrita opojna snov, druga najpogo-
steje najdena opojna snov je kono-
plja, tretja pa kokain.

Podatki zadnje akcije ROADPOLa 
Tovornjaki & avtobusi, ki se je izva-
jala teden dni v oktobru, so poka-
zali, da vsak stoti tovornjak pred-
stavlja resno varnostno grožnjo v 
prometu. V akciji je sodelovalo 17 
nacionalnih policij članic. Pregle-
dali so 223.314 tovornih vozil in 
113.437 avtobusov. V tednu nad-
zora je bilo ugotovljenih 67.519 
kršitev (tovorna vozila: 60.480, av-
tobusi: 7.039). V 2070 primerih ali 
skoraj 1 % pregledov je bilo ocenje-
no, da je nadaljnja vožnja tovornja-
ka prenevarna, zato so bila vozila 
izločena iz prometa do odprave 
ugotovljene pomanjkljivosti.
Pri tovornem prometu je delež 
ugotovljenih kršitev 22,81 %, pri 
avtobusnem pa 5,91 %. To pomeni, 
da je bila pri skoraj 1 od 4 kontroli-
ranih tovornjakov ugotovljena ena 
ali več kršitev. To kaže, da tovorni 
promet predstavlja veliko tvega-
nje za varnost v cestnem prometu 
in da je spremljanje nujno. Največ 
kršitev je bilo ugotovljenih na pod-

ročjih hitrosti (11.565), tehnične 
neoporečnosti (3.307), neuporabe 
varnostnih pasov in drugih zadr-
ževalnih sistemov (4.255). V 3.307 
primerih (3.232 tovornih vozil, 75 
avtobusov) so bile ugotovljene 
hujše tehnične okvare. Preobreme-
njenih je bilo 1.583 tovornih vozil 
(< 12 ton), 519 tovornih vozil (> 12 
ton) in 152 avtobusov.
Zaznane so bile resne kršitve časa 
vožnje in počitka ter brskanje po 
tahografu. 8.277 voznikov (tovor-

njakov 7.808, avtobusov 469) je 
kršilo evropsko veljavne socialne 
predpise, kar pomeni, da so svoje 
vozilo vozili dlje, kot je zakonsko 
dovoljeno, brez upoštevanja obve-
znih odmorov. Manipulacije z digi-
talnimi tahografi so bile zaznane v 
260 primerih. 
Žal je bilo ugotovljenih tudi 199 
voznikov, ki so bili udeleženi v ce-
stnem prometu pod vplivom alko-
hola, ter 53 voznikov pod vplivom 
psihoaktivnih substanc. 

VOZNIKI TOVORNJAKOV MED VOŽNJO 9 % ČASA NA VOZNIKI TOVORNJAKOV MED VOŽNJO 9 % ČASA NA 
TELEFONUTELEFONU
Evropski svet za varnost v pro-
metu je objavil rezultate manjše 
opazovalne študije, opravljene v 
Franciji, ki ugotavlja, da vozniki 
tovornjakov v povprečju 9 % časa 
vožnje opravijo z uporabo mobil-
nega telefona. Raziskavo je izvedla 
neodvisna raziskovalna agenci-
ja Cerema po naročilu Združenja 
francoskih avtocestnih podjetij 
(ASFA), vključevala pa je namesti-
tev notranjih in zunanjih kamer v 
in na kabine tovornih vozil.

Čeprav so se vozniki zavedali, da 
se njihovo vedenje snema, so v 
povprečju med vožnjo uporabljali 
telefon desetkrat na uro, s pov-
prečno uporabo v trajanju 32 se-
kund. Trajanje obdobja, ko vozniki 
niso gledati na cesto, je bilo v pov-
prečju 2,4 sekunde, kar predsta-
vlja pri hitrosti 90 km/h prevoženo 
razdaljo 60 m. Najdaljše obdobje 
pa je trajalo več kot 7 sekund, kar 
predstavlja pri hitrosti 90 km/h 
prevoženo razdaljo 175 metrov.

Povzel: Miklavž Bole

EVROPSKA KOMISIJA PREDLAGA STROŽJE STANDARDE EVROPSKA KOMISIJA PREDLAGA STROŽJE STANDARDE 
EMISIJ VOZIL Z NOVIMI STANDARDI EURO 7 EMISIJ VOZIL Z NOVIMI STANDARDI EURO 7 
Novi standardi Euro 7 bodo zago-
tovili čistejša vozila na naših ce-
stah in izboljšano kakovost zraka 
ter varovali zdravje naših državlja-
nov in okolja. 
S tem Evropska unija postopoma 
zaostruje omejitve od »Euro 1« 
leta 1992. Standard Euro 7, naj bi 
veljal za avtomobile in kombije od 
1. julija 2025, za avtobuse in to-
vornjake pa dve leti pozneje.
Komisija s tem predlaga nižje mej-
ne vrednosti emisij za tovornjake 
in določa ravni za avtomobile in 
kombije na najnižjih vrednostih 
trenutnega standarda Euro 6. Tako 
bodo na primer mejne vrednos-
ti dušikovega dioksida za dizelske 
avtomobile znižane na 60 miligra-
mov na kilometer, kar je sedanji 

standard za bencinske avtomobile.
Predlog razširja pogoje vožnje, 
kot so ekstremne temperature in 
kratke dnevne vožnje. Prav tako 
podaljšuje obdobje, v katerem 
morajo veljati standardi, in ga za 
avtomobil podvaja na 200.000 ki-
lometrov ali 10 let.
Dodane so nove omejitve za drob-
ne delce zaradi zaviranja in obra-
be pnevmatik. Vozila bodo morala 
biti opremljena tudi z vgrajenimi 
sistemi za spremljanje emisij.
Predlog nadomešča in poe-
nostavlja prej ločena pravila o 
emisijah za avtomobile in kombije 
(Euro 6) ter tovornjake in avtobu-
se (Euro VI). Pravila standardov 
Euro 7 prinašajo omejitve emisij 
za vsa motorna vozila, tj. osebne 

avtomobile, kombije, avtobuse in 
tovornjake, v enoten sklop pravil. 
Nova pravila so nevtralna glede go-
riva in tehnologije ter postavljajo 
enake omejitve ne glede na to, ali 
vozilo uporablja bencin, dizel, elek-
trični pogon ali alternativna goriva. 

Aktivni za varnost
v prometu!

ZVEZA ZDRUŽENJ ŠOFERJEV 

IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE

Zveza ZŠAM Slovenije
Letališka 16

1000 Ljubljana

Tel.: +386(0)1 524 03 15

Fax: +386(0)1 585 23 37

www.zveza-zsam.si

 tajnistvo@zveza-zsam.si
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OBČNI ZBOR ZŠAM BREŽICE              OBČNI ZBOR ZŠAM BREŽICE              
Predsednik ZŠAM Brežice Igor Ilovar

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

Redni letni občni zbor Združenja šoferjev in avtomehanikov 
Brežice je potekal v soboto, 4. 2. 2023, kjer smo udeleženi 
člani in povabljeni gostje obravnavali aktualne teme s pod-
ročja delovanja društva. Občnega zbora so se poleg članov 
udeležili tudi predsednik Zveze ZŠAM Aleš Kocjančič, podžu-
pan Občine Brežice Aleksander Gajski in pomočnik koman-
dirja Policijske postaje Brežice Aleš Lorber.
Poudarek je bil na pregledu dela lanskem in planu dela za 
letošnje leto. Zaradi nadaljevanja epidemije virusa covid-19 
in omejitve druženja smo morali svoje delo v letu 2022 pri-
lagoditi. Izvajali smo lahko samo dejavnosti na prostem, 
ostalih dejavnosti, ki so povezana z druženjem v zaprtih pro-
storih, in preventivnih prometnih akcij, ki smo jih po navadi 
izvedli v prejšnji letih (npr. Učna ura v prometu, kolesarsko 
tekmovanje »Kaj veš o prometu«), nismo mogli izvesti. V 
drugi polovici leta pa se je epidemija tako umirila, da smo 
lahko celo izvedli tudi piknik in strokovno predavanje. 
V nadaljevanju je bilo predstavljeno poročilo o delu v letu 
2022, v katerem so bile povzete vse preventivne prome-
tne akcije, ki so bile izvedene s prostovoljnim delom aktiv-
nih članov društva, in sicer:
• Motorist – varno z motorjem: Akcija v aprilu je bila na-

menjena motoristom za varno udeležbo v prometu na 
začetku motoristične sezone. V učilnici so inštruktorji z 
udeleženci obnovili znanje motorističnih osnov in do-
datnih vrlin. Udeleženci so nadaljevali s spretnostno 
vožnjo po poligonu, ki so jo vodili in usmerjali inštruk-
torji. Sledila je korekcijska vožnja na pisti pod vodstvom 
inštruktorja varne vožnje. Udeleženci so se lahko preiz-
kusili še na simulatorju vožnje z motorjem ali pa so na 
poligonu opravili trening varne vožnje.

• Prvi šolski dnevi: Akcija je bila organizirana v prvih 
dneh septembra ob začetku pouka po počitnicah v 
okolici osnovnih šol, kjer so člani na vpadnicah pro-

ti šolam usmerjali učence pri prihodu v šolo in s svojo 
prisotnostjo umirjali promet. Naši člani so na kritičnih 
prehodih za pešce stali in usmerjali promet tako, da so 
zagotovili varen prehod cest učencem na poti v šolo. 

• Dan brez avtomobila: Akcija je bila v septembru, v okvi-
ru nje zaprejo del mestnega jedra Brežic, ki ga preplavi-
jo predvsem šolarji in vrtčevski otroci. Sodelovali smo s 
policisti Policijske postaje Brežice pri postavitvi kolesar-
skega poligona in izvajanju spretnostne vožnje učencev 
iz različnih osnovnih šol v občini Brežice.

• Predavanje za starejše voznike: Pod nazivom »Senior, 
ostani mobilen« smo v novembru 2022 v sodelovanju z 
AMZS d.d. izvedli predavanje, namenjeno voznikom in 
voznicam, starejšim od 55 let. Projekt je bil sestavljen 
iz dveh delov, od katerih je prvi del potekal teoretično 
v učilnici, in sicer predavanje inštruktorja varne vožnje 
iz Centra varne vožnje AMZS z Vranskega. Tema preda-
vanja so bile spremembe in novosti v zakonodaji ter 
pomen psihofizične priprave na vožnjo. Drugi del pa je 
potekal v samem Centru varne vožnje na Vranskem kot 
praktični prikaz na poligonu z lastnimi vozili. 

Na koncu naj povzamem: vsem, ki so kakorkoli pripo-
mogli k uspešnemu delu našega društva v lanskem letu, 
se še enkrat najlepše zahvaljujem.

PUSTNA POVORKA PUSTNA POVORKA 

ZŠAM Cerkno je tudi v času letošnjih Pustnih rajanj dne 
21. 2. 2023 na povabilo Vrtca Peter Klepec, ki deluje 
pod okriljem Osnovne šole Cerkno, organiziralo varo-
vanje pustnega sprevoda po ulicah Cerknega do Hotela 
Cerkno in nazaj.
Sodelovali smo s 4 svojimi člani pri organizaciji in varo-
vanju. V sprevodu je bilo okoli 170 predšolskih otrok od 
starosti 1 do 5 let skupaj z vzgojiteljicami. 
Ker pa je Cerkno znano tudi po cerkljanskih Laufarjih, 
so se seveda sprevodu pridružili tudi člani Laufarske 
družine in Godba na pihala Cerkno. Sprevod je bil zelo 
lepo obiskan tudi s strani staršev otrok in ostalih prebi-
valcev Cerknega.

Izbral sem dostavo 
na bencinski servis, 
ker je na poti!

Izberite tudi vi način prevzema paketa, ki vam najbolj ustreza. 
Lahko tudi na najbližji bencinski servis.

Več nasvetov za enostavne spletne nakupe na www.posta.si/enostavna-dostava.

• 7 načinov dostave.
• Več kot 1.100 prevzemnih mest. 
• Sledite paketu na sledenje.posta.si.

• Dostava tudi v roku 1 ure.
• Enostavno vračilo paketa.

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU 
Pripravil: Miklavž Bole
V sodelovanju z Društvom upokojencev Tržič, ZŠAM Tržič in 
AVP smo dne 24. januarja 2023 zagotovili izvedbo progra-
ma projekta Sožitje.
Dogodka se je udeležilo 58 prijavljenih starejših voznikov. 
Prisotni so bili deležni zanimive izvedbe planiranih vsebin 
(najpogostejše napake slovenskih voznikov, varna vožnja po 
avtocesti, zdravstveni vidiki za varnejšo udeležbo v prometu 
in temeljni postopki oživljanja). Izvajalci vsebin gospod Se-
bastijan Turk (Agencija republike Slovenije za varnost pro-

meta), gospa Jasmina Gorenčič (policijska postaja Tržič), go-
spa Nataša Kovše (DARS) in gospa Nataša Kavar (zdravstveni 
dom Tržič) so tudi sproti odgovarjali na zastavljena vpraša-
nja udeležencev.
Vsi udeleženci so pridobili precej novih znanj in informacij, 
pomembnih za varno udeležbo v prometu, ter številna gra-
diva s področij posredovanih vsebin. Zelo pohvalno so se 
izrazili o vsebini in izvedbi dogodka ter izrazili pričakovanje, 
da se dogodek ponovno izvede.

Podelitev stažne značke in priznanja za 60 let aktivnega članstva Jo-
žetu Lašiču s strani predsednika zveze in podžupana Občine Brežice

Vid Lahajnar
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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

Kot že vrsto let smo se člani Združenja šoferjev in avtome-
hanikov Ivančna Gorica v času po šolskih počitnicah vključili 
v projekt ŠOLSKA PROMETNA SLUŽBA.
Da bi še bolj prispevali k varnosti šoloobveznih otrok, smo 
na kritičnih točkah, kjer osnovnošolci prečkajo ceste, ki vo-
dijo proti Osnovni šoli Stična, Podružnični šoli Stična, Po-
družnični šoli Višnja Gora in Osnovni šoli Ferda Vesela Šen-
tvid pri Stični, imeli po enega ali celo dva člana združenja.
Člani našega združenja smo izvajali varovanje učencev na 
šolskih poteh in pomagali predvsem učencem nižjih razre-
dov v jutranjih prometnih konicah, ko gredo otroci v šolo, in 
popoldne, ko šolarji odhajajo domov. S svojo prisotnostjo 
smo opozarjali udeležence v cestnem prometu, da so na 
cestah šolarji. Ugotovili smo, da je naša prisotnost potreb-
na, saj se dogaja, da nekateri vozniki ne upoštevajo pravil 
cestnega prometa in ne ustavijo, ko osnovnošolec čaka ob 

prehodu za pešce. Namen je bil opozoriti vse občane in 
udeležence v cestnem prometu, da se je spet začela šola in 
da so na cesti ponovno šolarji. 
Ne pozabimo, da otroci opazujejo naše ravnanje in ga sku-
šajo posnemati. Bodimo jim dober zgled. Upamo, da bodo 
otroci varno hodili v šolo vse leto, za kar pa moramo poskr-
beti tudi vsi udeleženci cestnega prometa. 

Alojz Markovič 

LETNI OBČNI ZBOR ZŠAM LETNI OBČNI ZBOR ZŠAM 
CERKNOCERKNO
V soboto, 25. februarja 2023, smo se člani ZŠAM Cerkno 
zbrali na letnem občnem zboru, ki se je odvijal v dvorani 
lovskega doma LD Porezen Cerkno. Pridružili so se nam 
tudi gostje iz ZŠAM Idrija ter ZŠAM Logatec – Notranj-
sko Primorske regije, ki se ji je po novem pridružilo tudi 
naše združenje. S svojim obiskom pa sta nas počastila 
tudi vodstvena člana ZZŠAM Slovenije – predsednik Aleš 
Kocjančič ter generalni sekretar Fadil Mušinović.
Na zboru smo prisluhnili poročilom pristojnih o delova-
nju združenja in planu dela za prihodnost. Potrjeno pa je 
bilo staro – novo vodstvo, ki mu je že lansko leto potekel 

mandat, vendar zaradi korone ni bilo mogoče organizirati 
občnega zbora. Podelili smo 22 jubilejnih značk za 10-, 20-, 
40-, 50- in 60-letno članstvo v združenju. 
Veteranom Cirilu Abramu, Vladimirju Škrlju in Petru Tuše-
ku sta priznanja za 60 let članstva podelila g. Kocjančič in 
g. Mušinović.

Vid Lahajnar

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

SKUPŠČINA V SKUPŠČINA V 
NOVEM MESTUNOVEM MESTU
V Združenju šoferjev in avtomehani-
kov Novo mesto smo zadnji vikend v 
februarju izpeljali redno letno skupšči-
no. Prisotne člane in goste je pozdravil 
predsednik Franc Cimermančič in izra-
zil zadovoljstvo, da se po več kot dveh 
letih omejitev in preizkušenj lahko 
sproščeno družimo.
V svojem letnem poročilu je navedel 
številne aktivnosti, ki so se izvajale čez 
celo leto. Predvsem je poudaril izved-
bo preventivnih akcij, ki so jih člani 
prostovoljci izvajali pri osnovnih šolah 
po končanih zimskih in letnih počitni-
cah, sodelovali pa so tudi pri kolesar-
skih izpitih na dveh osnovnih šolah. 

Ob tem je članom prostovoljcem iz-
razil veliko priznanje in zahvalo, ker 
so vedno pripravljeni sodelovati, kljub 
temu da jim velikokrat vremenske ali 

druge okoliščine ne gredo v prid. Ob 
koncu protokolarnega dela so bile po-
deljene stažne značke, ki so znak dol-
goletne zvestobe društvu. 

66. VOLILNI OBČNI ZBOR ZŠAM POLJČANE66. VOLILNI OBČNI ZBOR ZŠAM POLJČANE

11. februarja 2023 smo v prostorih 
združenja ZŠAM Poljčane izvedli 66. 
volilni občni zbor, ki so se ga poleg 
naših članov in članic udeležili pred-
stavniki združenj v regiji in izven nje 
in predstavnik društev v kraju, regijski 
poveljnik uniformiranih članov, pred-
stavnik policije in AMD. S svojo priso-
tnostjo so nas počastili županja občine 
Poljčane dr. Petra Vrhovnik, ravnatelji-
ca OŠ Kajetana Koviča Poljčane mag. 
Francka Mravlje in predsednik Štajer-
ske regije Janez Strelec, ki je zastopal 
tudi Zvezo.
Bil je čas koledovanja, zato so zbra-
ne pred začetkom obiskali koledniki 
Folklornega društva Košuta Poljčane 
in vsem zaželeli uspešno delo ter po-
pestrili uradni začetek. Po pozdravnem 
nagovoru predsednice Mire Onič in 
predlaganih članih za uspešno vode-
nje zbora je predsednik delovnega 
predsedstva Cveto Bezget nadaljeval 
občni zbor po dnevnem redu. Po po-
danih poročilih, ki so bila izčrpna, tudi 
za zadnji dve leti, ni bilo pripomb in so 
bila soglasno potrjena. Sledila je raz-
rešitev organov združenja in v skladu 
s Statutom so bile izvedene volitve. 

Večjih sprememb ni, predsednica os-
taja še en mandat Mira Onič, tajnica 
Štefka Obrovnik, v UO pa bosta nova 
člana Romana Kegu in Jože Florjančič 
s svojim prostovoljnim delom zagoto-
vo uspešna. Začrtani plan, ki se lahko 
spreminja, in članarino za leto 2023, ki 
se poveča za 5 €, so prisotni soglasno 
potrdili. Podeljene so bile stažne znač-
ke, in sicer: 10 let Danica Gornik, 25 let 
Stanko Spolenak, 30 let Jože Florjančič, 
35 let Andrej Golob, Mira Onič, Janez 
Vodušek, 40 let Marija Doberšek, 45 
let Srečko Jug, 50 let Štefan Gruben-
šek, Herman Jager, Karel Vanček, 55 let 
Ivan Bercko, 60 let Franc Španring, ki je 
z značko prejel še posebno priznanje.
Prisotne je nagovorila županja dr. Petra 

Vrhovnik in povedala, da pozna delo, ki 
ga opravlja združenje, in ga pohvalila. 
Zagotovila je, da bo združenje tudi v 
prihodnje deležno občinske podpore. 
Sledili so ostali gostje, ki so pohvalili 
naše nesebično prostovoljno delo na 
področju vzgoje in preventive in us-
pešno sodelovanje z društvi v kraju. 
Predsednik Štajerske regije je še pose-
bej pohvalil delo v združenju, regiji in 
dobro sodelovanje z Zvezo. 
Delovni predsednik je občni zbor zak-
ljučil, predsednica pa je prisotne pova-
bila na pogostitev. Valentinovo ni bilo 
daleč in regijski poveljnik Stanko Spo-
lenak in poveljnik domačega združenja 
Stanko Jug sta članice in goste prese-
netila z darilom. 

Mira Onič

OBČNI ZBOR V KRŠKEMOBČNI ZBOR V KRŠKEM

ZŠAM Krško je dne 18. 2. 2023 izvedlo redni občni zbor. Po-
leg članov so se občnega zbora udeležili tudi predstavnici 
MOK, predstavniki Policije ter člani ZŠAM Brežice, Novo 
mesto, Radeče ter Ivančne Gorice. Na zboru je vodstvo po-
dalo poročilo o delu v preteklem letu ter predstavilo tudi 
plan dela za letošnje leto.
Na zboru smo tudi izvolili podpredsednika združenja, to je 
postal g. Anton Cvelbar, ter podelili stažne značke in prizna-
nja za vestno in požrtvovalno delo v združenju. Prejeli so 
jih g. Anton Cvelbar, g. Ivan Zupančič, g. Martin Flis ter g. 
Martin Drugovič. Člani so potrdili poročila ter plan dela za 
leto 2023. Po zaključku zbora je sledilo še krajše druženje 
članov in gostov.

Predsednik ZŠAM Krško Bojan Mežič
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IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

VAROVANJE OTROK PO VAROVANJE OTROK PO 
NOVOLETNIH POČITNICAH V NOVOLETNIH POČITNICAH V 
ZŠAM PTUJZŠAM PTUJ

Leto 2023 se je komaj začelo in že so tukaj prve aktivnosti 
varovanja in s tem zagotavljanje prometne varnosti otrok, ki 
obiskujejo osnovne šole. Prostovoljci ZŠAM Ptuj smo po no-
voletnih počitnicah 3. in 4. 1. 2023 izvajali varovanje otrok. 
Varovanje smo izvajali na petih lokacijah ptujskih osnovnih 
šol. Pri varovanju je sodelovalo 8 naših članov, ki so opravili 
20 prostovoljnih ur in prevozili 364 km. Varovanje so izvedli 
odgovorno in profesionalno kot vsa varovanja do sedaj, za 
kar se jim vsem iskreno zahvaljujemo.

Pred nami je pestro leto, saj se planirane aktivnosti že od-
vijajo. V teku je akcija Mobitel, v kateri sodelujemo s Poli-
cijo in Redarsko službo. Voznike obveščamo o nevarnosti 
uporabe telefona med vožnjo in na spremembe kaznovanja 
voznikov, ki kršijo prometna pravila. Za voznike, ki med vo-
žnjo uporabljajo telefon na nepravilen način, je predpisana 
globa 250 evrov in tri kazenske točke. 
Začeli so se občni zbori društev. V Štajerski regiji so prvi iz-
vedli občni zbor v ZŠAM Certus Maribor. 

OBČNI ZBOR ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV OBČNI ZBOR ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV 
PTUJPTUJ
Janez Strelec

Združenje šoferjev in avtomehanikov Ptuj je izvedlo 72. le-
tni občni zbor združenja v petek, 24. 2. 2023. Po uvodnem 
nagovoru in pozdravu predsednika Janeza Strelca je bilo 
predano vodenje občnega zbora delovnemu predsedstvu. 
Po potrditvi dnevnega reda so sledila poročila predsednika, 
finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora, poročilo 
poveljnika uniformiranih članov in poročilo verifikacijske ko-
misije. Letošnji občni zbor je bil volilni, zato so bile izvedene 
volitve v organe združenja. Na čelu združenja ostaja dose-
danji predsednik Janez Strelec, ki je ob tej priložnosti pou-
daril, da v programu dela ostajajo vse dosedanje aktivnosti, 
ki jih člani združenja izvajajo na širšem Ptujskem. Dodal je, 
da k sodelovanju še zmeraj vabijo poklicne in ostale voznike 
ter vse, ki želijo sodelovati v delu združenja ter aktivno pri-
spevati k večji varnosti v cestnem prometu. Občni zbor je 
bil dobro obiskan, saj se ga je udeležilo 92 članov združenja 
in predstavniki vseh združenj Štajerske regije, ZŠAM Celje 

in generalni sekretar ZZŠAM Slovenije dr. Fadil Mušinović. 
Prisotni pa so bili tudi predstavnik lokalne skupnosti, župa-
nja Nuška Gajšek, predsednik SPVCP MO Ptuj Franc Kozel, 
predstavnik Policijske postaje Ptuj, predstavnik Šole vožnje 
Prednost in predstavnici PGD Podvinci.
Na občnem zboru so bile podeljene stažne značke in vete-
ranske izkaznice ter plakete za več kot 50 let članstva. V le-
tošnjem letu se nam je pridružilo 6 novih članov, ki smo jih 
z veseljem sprejeli v svoje vrste. Veselo druženje se je nada-
ljevalo v sproščenem vzdušju, izmenjavi mnenj in obujanju 
spominov.

ZŠAM TRŽIČ Z NOVIM VODSTVOMZŠAM TRŽIČ Z NOVIM VODSTVOM
V Združenju šoferjev in avtomehanikov Tržič smo 13. januarja 
2023 izvedli volilni občni zbor. Tokrat v »živo«, v dveh predhodnih 
letih nam ga je »odnesla« epidemija covida-19. 
Upravni odbor Združenja je na zadnji seji sprejel dnevni red in 
pripravil poročila o poslovanju za leto 2022, predlog sklepov ter 
kandidacijsko listo organov združenja in predlog plana dela za leto 
2023. Po potrditvi poročil in potrjeni razrešnici aktualnih organov 
združenja smo za novo štiriletno mandatno obdobje izvolili nove-
ga predsednika ZŠAM Tržič Vladimirja Ovsenika ter člane uprav-
nega in nadzornega odbora.
Glede na uspešno delovanje in poslovanje v letu 2022, za kate-
rega so zaslužni vsi člani Združenja ter številni prostovoljci, smo 

sprejeli tudi okvirni plan dela za leto 2023. Le ta temelji na vsebi-
nah, ki so nam zagotovile prepoznavnost in poslovno uspešnost, 
zlasti v preteklem letu. 

IZ ZDRUŽENJIZ ZDRUŽENJ

72. OBČNI ZBOR V GORNJI 72. OBČNI ZBOR V GORNJI 
RADGONIRADGONI
Besedilo in foto: Franci Klemenčič 

V soboto, 4. marca, je Združenje šoferjev in avtomeha-
nikov Gornja Radgona opravilo svoj 72. občni zbor. Tega 
so se udeležili poleg članov združenja še predstavniki 
podobnih združenj iz Poljčan, Slovenske Bistrice, Mari-
bor Certus, s Ptuja, iz Ruš in Murske Sobote. Zbora sta 
se udeležila tudi župana občin Gornja Radgona Urška 
Mauko Tuš in Apače dr. Andrej Steyer. Oba sta obljubila, 
da bosta združenje še naprej finančno podpirala. Zdru-
ženje šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona ima v 
svojih vrstah 98 članov, med katerimi je nekaj čez 40 ak-
tivnih uniformiranih. Občni zbor je vodil član združenja 
Dušan Zagorc. Vlado Kovačič, ki je združenju predsedo-
val od lanskega marca, je poudaril, da je bilo to v zad-
njem letu zares dejavno. Posebno skrb so v tem času 
namenili varstvu udeležencev v prometu, še posebno 
pešcem – učencem radgonske osnovne šole ob začetku 
šolskega leta. Nekaj uniformiranih članov je v času ko-
rone izvajalo nadzor ob vstopu v prostore treh pošt. V 
lanskem letu so člani združenja opravili več kot 600 ur 
prostovoljnega dela in ob tem prevozili več kot 1.500 ki-
lometrov z osebnimi avtomobili. Učencem osnovnih šol 
na Kapeli in v Radencih so bili v nadzor ob pripravah na 
izpit oz. pri samih izpitih za vožnjo s kolesi. Združenje je 
bilo v lanskem letu tudi organizator športnih iger, ki so 
se jih poleg domačih članov udeležili tudi predstavniki 
iz združenj tako imenovane Štajerske regije. Sicer pa je 
bila na zboru izrečena še posebna zahvala za dolgole-
tno zares vsestransko delo v združenju Jožetu in Zdenki 
Ivajnšič. Še posebno Jože, ki je član združenja od leta 
1968, je bil zares gibalo vsega združenja več let. 
Na zboru je bil za predsednika izvoljen Ivan Kramberger 

(sin ubitega kandidata za predsednika Republike Slove-
nije Ivana Krambergerja), za tajnika Silvo Lasbaher, za 
blagajnika Robert Flega. Med občnim zborom so pode-
lili tudi 10 priznanj, med katerimi velja posebej omeniti 
priznanja za 70-letno članstvo Marjanu Senekoviču in 
za 60-letnico članstva Vinku Peternelu. 
Janez Strelec iz združenja na Ptuju je zastopal Zvezo, 
ki ima sedež v Ljubljani. Poudaril je, da so bili v rad-
gonskem združenju v zadnjih letih zares dejavni, in gle-
de na novo mlado vodstvo je moč pričakovati, da bo 
to tudi naprej dejavno. Na zboru so spregovorili še vsi 
preostali gostje, med njimi predstavnik iz Ruš, ki je po-
vedal, da bo njihovo združenje 6. maja organizator leto-
šnjih regijskih športnih iger.
Radgonski »šoferji« bodo glede na vse napovedano ostali 
dejavni. Kot izhaja iz napovedanega programa, bodo med 
drugim v maju organizirali preventivne tehnične pregle-
de pri Avto Krki na Meleh in v novembru v Boračevi. Veliko 
skrbi pa nameravajo še naprej nameniti otrokom ob začet-
ku šolskega leta pri vrtcih in osnovnih šolah. 

Janez Strelec

JOŽE TURK
Član ZŠAM Logatec
Rojen: 13. 12. 1962
Umrl: 30. 1. 2023

IVAN KLANČIČ
Član ZŠAM Podvelka

Rojen: 8. 7. 1935 
Umrl: 13. 1. 2023 

IVAN HOTKO
Član ZŠAM Tržič

Rojen: 1946
Umrl: 2023

MILAN KOŠTOMAJ
Član ZŠAM Celje
Rojen: 1. 3. 1942
Umrl: 24. 1. 2023

DAMIJAN SENICA 
Član ZŠAM Celje

ROJEN: 29. 4. 1953 
UMRL: 20. 11. 2022

JOŽE NAGODE
Član ZŠAM Idrija

Rojen: 14. 3. 1932
Umrl: 26. 1. 2023

JANEZ RUS
Član ZŠAM Logatec
Rojen: 3. 6. 1945
Umrl: 8. 1. 2023

V slovoV slovo
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V ZŠAM VRHNIKA VARUJEMO ŠOLARJE TUDI PO ZIMSKIH V ZŠAM VRHNIKA VARUJEMO ŠOLARJE TUDI PO ZIMSKIH 
POČITNICAHPOČITNICAH
Franjo Čretnik, ZŠAM Vrhnika
Po dolgem času nas je obiskala prava zima. Ceste in 
pločniki so bili v večini očiščeni, tako da so otroci lahko 
varno sedli v šolske klopi. Letošnje varovanje je postreg-
lo z nekaj spremembami, saj smo v tedenski termin va-
rovanja vključili tudi križišče pri Pekarni Verd in prehod 
za pešce v Janezovi vasi. Razlog je daljša prenova mostu 
pri parku v Verdu. 
Šolski promet bo potekal po Sternenovi cesti in s šol-
skimi avtobusnimi prevozi. Ker je križišče zelo obreme-
njeno, pozivamo pešce in kolesarje na veliko previdnost 
pri prečkanju začasnega prehoda. Bodite pozorni, še 
posebej na tovorna vozila. V tem obdobju smo v sode-
lovanju s PP Vrhnika izvedli tudi obisk šolskih avtobusov 
in opomnili otroke na pomen privezovanja in pravilne 
vožnje v avtobusu.
V februarju smo člani združenja obiskali prve in tretje 
razrede v OŠ Dr. Ivana Korošca Borovnica in OŠ Anto-
na Martina Slomška Vrhnika. Z učenci smo preigravali 
prometne situacije, ki jih lahko doletijo na cesti. Seveda 
brez nagrade za dobro sodelovanje in izvirne odgovore 
ne gre, otroci so za nagrado prejeli balone. 
Zima se počasi preveša v pomlad, s tem pa prihaja tudi 
začetek lastnih prometno-preventivnih akcij in akcij v 
sklopu AVP RS. Načrte s PP Vrhnika usklajujemo, da 
bomo lahko s skupnimi močmi poskrbeli za čim večjo 

prisotnost na cesti. Za večjo in boljšo preventivo pa se 
bom trudil tudi kot predsednik SPV Vrhnika. Ciljev in 
nalog je veliko, ena večjih je organizacija dobrodelnega 
avtorallyja v aprilu, na katerega ste vljudno vabljeni. 
V akciji so sodelovali: Karol Jurjevčič, Slavko Jereb, Iren-
ka Štefančič, Nace Jerina, Leon Novak, Željko Jadanič, 
Jože Mesec, Dušan Rodošek, Tone Tomšič, Janez Šušter-
šič in Franjo Čretnik. 
Hvala vsem članom za prispevek k večji prometni 
varnosti.

VAROVANJE OTROK PO NOVOLETNIH POČITNICAHVAROVANJE OTROK PO NOVOLETNIH POČITNICAH
Franjo Čretnik, ZŠAM Vrhnika
Tako kot vsako leto smo med svoje prioritete posta-
vili skrb za najmlajše in ranljive skupine udeležencev 
v prometu. Člani ZŠAM Vrhnika smo po novem letu, 
v torek, 3. 1. 2023, in sredo, 4. 1. 2023, pristopili 
k akciji varovanja otrok po novoletnih počitnicah. 
S svojo fizično prisotnostjo smo skozi Vrhniko na 
najbolj izpostavljenih in nevarnih prometnih točkah 
zagotavljali varnost, opozarjali voznike in vse priso-
tne, da so na cesti šolarji. Razposajenost otrok po 
daljši odsotnosti in slabša pozornost lahko kaj hitro 
pripeljeta do nezgod, zato je izredno pomembna vo-
znikova usmerjena pozornost na dogajanje ob cesti.
S tem namenom smo prek različnih medijev opozar-
jali na ponovno povečano pozornost na dogajanje 
ob cesti. V križišču pri spomeniku Ivana Cankarja 
smo postavili opozorilni pano. V obliki patrulj se je 
v varovanje vključila tudi PP Vrhnika, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo. S takšnimi akcijami pomaga-
mo do cilja vizije nič: »Nič mrtvih v prometu«.

V zimskem času so prevečkrat vzrok nesreč zaroše-
na, zaledenela in neočiščena vetrobranska stekla, 
težava je tudi koncentracija pri vožnji zaradi upo-
rabe mobilnih naprav. V akciji MOBILNE NAPRAVE 
smo ugotovili, da veliko voznikov med vožnjo tele-
fonira, kar je nevarna navada; seveda tudi cenovno 
in točkovno ni naj bolj ugodna. Iskrena zahvala velja 
vsem članicam in članom ZŠAM Vrhnika, ki sodelu-
jete v prometnih akcijah.

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 20. 04. 2023 na naslov Zveza ZŠAM Slovenija, za Prometni 
Vestnik, Letališka 16, 1000 Ljubljana.

IZŽREBANCI
JANEZ ČUŠ
DOLIČ 35, 2253 DESTRNIK

ANICA TRAVNIK
SELA-ŠUMBERK 34, 8360 ŽUŽEMBERK

IVO MOREL
VODOVODNA POT 47, 1381 RAKEK


