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Spoštovane članice in člani!

Pred vami je četrta letošnja števil-
ka Prometnega biltena, ki jo boste 
prejeli v mesecu, ko se izvajajo šte-
vilne aktivnosti za večjo varnost 
šolskih otrok, ki jih na nacionalni 
ravni načrtuje in usklajuje Agenci-
ja za varnost prometa (AVP) Repu-
blike Slovenije. 

Med konkretnimi aktivnostmi velja omeniti tudi številne 
ure našega prostovoljnega dela pri varovanju otrok 
na šolskih poteh. Skrb za najmlajše udeležence cestnega 
prometa in opozarjanje voznikov na še bolj previdno vožnjo 
na najnevarnejših odsekih cest vsekakor sodi med temelje 
našega poslanstva in predstavlja pomemben prispevek k 
večji varnosti cestnega prometa. 

Čeprav se aktivnosti za varnost šolskih otrok poostreno 
izvajajo prve dni pouka, se je treba zavedati, da imajo otroci 
pravico do prometne varnosti 365 dni v letu in ne le prve 
šolske dni.  Ob tem ne smemo pozabiti, da so ob začetku 
šolskega leta otroci na cestah veliko pogosteje kot med 
počitnicami, med njimi tudi prvošolci. 
Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo 
nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v 
vsakdanjem prometu, je zato izjemno pomembna. Ob tem 
seveda ne smemo pozabiti na druge učence, ki se po dolgih 
počitnicah vračajo v šole, so še razigrani in posledično manj 
pozorni, zato velja ponoviti eno ključnih letošnjih sporočil 
Policije:  »Vozniki, poskrbimo, da bodo naši otroci na svoji 
šolski poti varni!«

                                Dr. Peter Pungartnik
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V S E B I N A

ZAČETEK ŠOLE
Javna agencija Republike Slovenije za varnost 
prometa (AVP RS) ob začetku šolskega leta pripra-
vlja številne preventivne aktivnosti. Z nacionalno 
akcijo Začetek šole, ki jo v sklopu Nacionalnega 
programa varnosti cestnega prometa koordinira-
mo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževa-
nje, znanost in šport, od konca avgusta do sredine 
septembra potekajo razne preventivne aktivnosti. 
Akcije ob začetku šolskega leta so zgled učinkovi-
te povezanosti različnih institucij in področij dela, 
da se zagotavlja najuspešnejše reševanje posame-
znih problemov. Želimo, da bi z vsemi aktivnostmi 
in skupnimi napori zagotovili otrokom varen in 
prijeten začetek novega šolskega leta.

V tem času poteka vrsta preventivnih aktivnosti:
• od sredine avgusta po občinah potekajo pre-

gledi varnih šolskih poti in ukrepi, ki jih je tre-
ba izvesti pred začetkom šolskega leta,

• otroci prvih razredov prejmejo knjižice Prvi 
koraki v svetu prometa, ki je namenjena pred-
vsem staršem prvošolcev; v njej so podrobno 
napisana pravila, ki jih mora otrok poznati za 
samostojno sodelovanje v prometu kot pešec,

• izdajamo plakate Poskrbimo za otroke 
(70×100) in letake Šolska pot, ki jih občine in 
šole razdelijo staršem, otrokom in voznikom, 
ter opozarjajo voznike na začetek šole in svetu-
jejo varno ravnanje,

• na predlog AVP-ja se je uveljavil nov prometni 
znak Šolska pot, ki opozarja voznike na izpo-
stavljeno mesto na šolski poti, kjer lahko priča-
kujejo otroke na poti v šolo in iz nje,

• izvajanje preventivnih dogodkov z osvešča-
njem glede varnosti otrok v prometu, ustre-
znega poučevanja in navajanja otrok na samo-
stojno sodelovanje v prometu ter upoštevanja 
razvojnih značilnosti otrok.

Varovanje otrok na šolskih poteh
Poleg tega se vsako leto organizira varovanje 
otrok na šolskih poteh. Varovanje otrok na zazna-
movanih prehodih za pešce poteka vsako leto na 
mestih, kjer je varnost otrok lahko ogrožena na 
njihovi šolski poti. Kot prostovoljci so vanj vklju-
čeni člani občinskih SPV-jev, člani ZŠAM-a, dru-
štev gasilcev in upokojencev, učitelji predpisov 
in vožnje v avtošolah, starši in drugi. Prostovoljci 
pomagajo učencem prečkati cesto na nevarnejših 
odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike 
na še previdnejšo vožnjo. 

Sodelovanje med šolami in občinskimi sveti za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu
AVP – Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu sodeluje na lokalni ravni s posamezni-
mi občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu. Preko njih razširja gradiva in učne 
pripomočke, jih usmerja in spodbuja ter sodeluje 
z njimi pri pripravi različnih prometno-preventiv-
nih akcij. Občinski sveti sodelujejo na lokalni ravni 
z občino, policijo, osnovnimi in srednjimi šolami 
ter drugimi zainteresiranimi institucijami in posa-
mezniki. 

Organiziran šolski prevoz
Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu so zadolženi tudi za oceno in izdajo mne-
nje o varnih ali nevarnih šolskih poteh na podla-
gi 56. člena Zakona o osnovni šoli. Osnovna šola 
lahko sama ali na pobudo staršev predlaga lokal-
ni skupnosti organiziranje brezplačnega prevoza 
za tiste učence, katerih varnost je na poti v šolo 
ogrožena. Občinski svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu preuči prometno situacijo. 
Varnost otrok lahko zagotavljamo le s skupnim 
prizadevanjem staršev, šole in vseh organizacij v 
družbi, zato vas prosimo za aktivno sodelovanje 
in skupno delo.

Vir: https://www.avp-rs.si/preventiva/prometna-
vzgoja/programi/zacetek-sole/
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PREDSTAVITEV ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN 
AVTOMEHANIKOV TRBOVLJE
Združenje šoferjev in avtome-
hanikov (ZŠAM) Trbovlje je bilo 
ustanovljeno daljnega leta 1952, 
ko so se povezali takratni vozniki, 
večinoma zaposleni v rudniku, 
termoelektrarni in cementarni v 
Trbovljah, ki so se jim pridružili 
tudi avtomehaniki.

Ustanovni zbor ZŠAM Trbovlje je 
bil 3. 2. 1952, v Hrastniku, Zagor-
ju in Radečah pa so se v tem letu 
ustanovili klubi ZŠAM.

Ves čas delovanja ZŠAM Trbovlje 
nam je klub gospodarskim in 
političnim spremembam v vseh 
teh turbulentnih letih uspelo za-
držati in celo povečati članstvo 
in razširiti dejavnosti združenja 
večinoma na
osnovi prostovoljstva. Tako sko-
raj ne mine nobena prireditev v 
občini Trbovlje, da naši člani niso 
delovno prisotni.

ZŠAM Trbovlje vsa leta aktivno in 
uspešno sodeluje z SPV Občine 
Trbovlje, Policijsko postajo Trbo-
vlje, Društvom prijateljev mladi-
ne Trbovlje in z vsemi osnovnimi 
šolami v našem kraju - predvsem 
pri varovanju najmlajših na za-
četku šolskega leta, kot tudi pri 
izvedbi kolesarskih izpitov šolar-
jev in ostalih šolskih prireditev.

Tradicionalno ob začetku moto-
ristične sezone v aprilu organi-
ziramo POLIGON MOTORIST ali 
test varne vožnje z motorji. Letos 
nam je malo zagodlo vreme. K 
sodelovanju obvezno povabimo 
motorizirano policijo, Policij-
sko postajo Trbovlje, reševalno 
službo zdravstvenega zavoda, 
gasilski zavod, za popestritev 

Šoferji in avtomehaniki pri gradnji ceste nad Trbovljami.

Razvitje prapora 1999.

Skupinski posnetek po razvitju prapora v gostišču Pirnat leta 1999.
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Preventivne aktivnosti članov v letu 2006.

Po izvedenih preventivnih aktivnostih varovanja šolskih otrok v letu 2016.

Piknik članov leta 2006.

dogajanja pa poskrbi sekcija Sta-
rodobnik ZŠAM in člani našega 
združenja. 

Na letni ravni opravimo pov-
prečno okoli 900 prostovoljnih 
delovnih ur, vseh prevoženih ki-
lometrov s svojimi vozili tako ne 
štejemo. ZŠAM Trbovlje je tudi 
nosilec najvišjega občinskega 
priznanja (prvo junijska nagrada 
za leto 2007 in naj prostovoljski 
projekt leta 2006).
 
Imamo tudi bronasti znak repu-
bliške policije. Naše združenje, 
ki je od 26. 6. 2015 vključeno v 

NZZŠAM Slovenije, dobro sode-
luje z ostalimi združenji, pred-
vsem s tistimi, ki so vključeni v 
Zvezo.

Združenje tudi vsako leto or-
ganizira strokovno ekskurzijo, 
predvsem v tovarne avtomobi-
lov, pa še kakšen piknik ali več v 
domačem kraju. 

V letih 2004 in 2005 smo po šti-
ridesetih letih obudili motori-
stično dirko  Katarina, prvi šolski 
dnevi so naša stalnica in veseli 
smo, da lahko komu pomaga-
mo.
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Ob letošnjem dnevu policije je ZŠAM Trbovlje prejelo srebrni znak policije za večkratno sodelovanje in 
pomoč pri delu policije, ki poudarja njegovo vidno vlogo na področju varnosti.

Fotografije z letošnjega zbora članov ZŠAM Trbovlje.
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 Tekst: Štefan Gorza, ZŠAM Trbovlje

Srebni znak policije za sodelovanje. 

Z leve proti desni: Nikolaj Medvešek, predsednik ZŠAM 
Trbovlje, Jasna Gabrič, županja Občine Trbovlje, in 
Matjaž Lapi, direktor Gasilskega zavoda Trbovlje.

Dobitniki letošnjih priznanj policije 
z generalnih direktorjem policije Marijanom Fankom (v prvi vrsti drugi z leve).
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PROSLAVA OB DNEVU ŠOFERJEV 
IN AVTOMEHANIKOV

V soboto, 15. julija 2017, 
smo organizirali 2. proslavo 
ob dnevu šoferjev in avto-
mehanikov Zveze združenj 
voznikov in avtomehanikov 
Slovenije (ZZVAM). 

Številni člani naših združenj 
smo se skupaj z vabljenimi 
gosti ob 14.uri zbrali na se-
dežu  ZŠAM Savinjske doli-
ne in ZZVAM Slovenije.

Proslava se je pričela z otvo-
ritvenem petjem pevske-
ga zbora Savinjske doline, 
nadaljevala z nagovorom  
predsednika ZZVAM Slove-
nije Milana Pečnika. 

Svečanost se je nadaljevala 
z govoroma župana Bra-
slovč  Braneta Strojanška in 
podžupana Povzele Igorja 
Pungartnika.  Zanimiv go-
vor je tudi pripravil nekda-
nji minister za promet in 
zveze  Jakob Presečnik, si-
cer dolgoletni član Zgornje 
Savinjske doline.

Za kulturno plat in razpolo-
ženje sta poskrbela Kultur-
na skupina GRIFON in an-
sambel Jožeta Novaka. 

Proslave se je udeležilo 12. 
praporov s 127. uniformi-
ranci in 75. člani. 

Fotografije in tekst: 
Frenk Plazovnik, 

podpredsednik ZZVAM 
Slovenije
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ZŠAM ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 
V 61. LETU ŠE AKTIVNEJŠI 

V Radegundi pri Mozirju  so  v 
začetku marca člani združenja 
šoferjev ZŠAM Zgornje Savinjske 
doline (ZŠAM ZSD) podrobno 
razpravljali o opravljenem delu v 
lanskem jubilejnem letu in o no-
vih načrtih prometne preventive 
in cestno prometne varnosti za 

tekoče leto. Na redni letni zbor so 
prišli člani, ki so prav ob tej prilo-
žnosti soglasno izglasovali, da 
bodo od lanskega leta vključeni 
v Neodvisno zvezo (NZ) Združenj 
voznikov in avtomehanikov Slo-
venije (ZVAS), ki se je kot skupi-
na področnih združenj izločila iz 
nekdanje Zveze ZŠAM Slovenije. 

Predsednik ZŠAM ZSD Janko Štruclj.

Vodstvu ZŠAM ZSD se je za uspešno sodelovanje zahvalil Matej Pečovnik, 
župan Občina Nazarje.

Predsednik Janko Štruclj je v 
poročilu navajal številne izvede-
ne naloge v letu 2016, poročal 
o izvedbi jubilejnega zbora in 
slovesnosti ob 60-letnici ZŠAM 
ZSD v Nazarjah. Kot je dejal, se 
je je udeležilo veliko prijateljskih 
združenj, vodstvo lani ustano-
vljenega ZVAS-a, župani občin 
ZSD-ja, načelnica Upravne enote 
Mozirje Milena Cigale, predstav-
nik Policijske postaje Mozirje, 
nekateri podporniki delovanja 
idr. Jubilejno srečanje bo ostalo 
v lepem spominu tudi po izjemni 
motorizirani povorki iz Mozirja 
(od doma šoferjev ZŠAM ZSD) 
do Rečice, Ljubnega, Gornjega 
Grada do prireditve v športni 
dvorani v Nazarjah). V povorki 
so sodelovali članice in člani z 
vozniki sodelujočih motoristov, 
starodobnih vozil, avtobusov, to-
vornih vozil, reševalcev, gasilcev 
ter drugi (več o dogodku bomo 
poročali v jesenski številki PR). 



10

prometno združenje deluje 
medobčinsko, strokovno in po-
vezovalno v smislu večje cestno 
prometne preventive in varnosti 
na področju prometno tehnič-
ne vzgoje mladih, tehnično pro-
metne varnosti, zagotavljanjem 
reda in varnosti na velikih javnih 
prireditvah ter v sodelovanju s 
policijo in občinskimi SPV-ji. Ob-
močje sedmih občin Zgornje Sa-
vinjske doline ni ravno oaza pre-
pričljive prometne varnosti, a se 
ob sodelovanju vseh, za cestno 
prometno varnost poklicanih, se 
le izboljšuje. 

Tako predsednik Janko Štruclj 
kot poveljnik Maksimiljan Pust 
pri vodenju združenja še vedno 
uživata ugled in zaupanje, zato  
ekipo upravnega odbora ZŠAM-
-a ZSD vodita tudi v 61. letu de-
lovanja, ki se v tem času preveša 
v drugo polovico.

Tekst in fotografije: 
Jože Miklavc, ZŠAM 

Zgornja Savinjska dolina

dobro sodelovanje s policijo, z 
SPV-ji po občinah in še zlasti v ju-
bilejnem letu z Občino Nazarje. K 
poročilom je še več operativnih 
nalog in dogodkov navedel po-
veljnik Maks Pust, ki je poudaril 
zasluge uniformiranih članov, 
sodelujočih v preventivnih do-
godkih, pri varovanju in urejanju 
prometa ter v sodelovanju s pro-
metno policijo, šolami in vrtci.  

Vodstvu ZŠAM ZSD se je za uspe-
šno sodelovanje zahvalil Matej 
Pečovnik, župan Občina Nazarje.

Po poročilih o opravljenem delu 
v lanskem jubilejnem letu in 
sprejetju načrta dela za tekoče 
leto (ki je že ustaljen, glede na 
pretekla leta in aktualne naloge 
za večjo varnost v cestnem pro-
metu) so od vodstva NZ ZVAS-a 
ter prijateljskih društev prejeli 
priznanja in zahvale za sodelova-
nje v letu, ko so praznovali 60-le-
tnico delovanja. 

V dolgoletnem sodelovanju z 
občinami se je izkazalo, da to 

Tako predsednik kot poveljnik 
sta izpostavila številne druge 
preventivne izvedene naloge, 

Sv. Krištof, zavetnik popotnikov in 
voznikov spremlja tudi delovanje 

ZŠAM-a ZSD.

Člani ZŠAM-a ZSD bodo skrbeli za prometno varnost tudi v tem letu.



11

Skupinski posnetek dela uniformirancev, ki so opravili varovanje. 

ČLANI ZDRUŽENJA ŠOFERJEV ROGAŠKA 
SLATINA SODELOVALI PRI VAROVANJU 
KOLESARSKE DIRKE PO SLOVENIJI 

Člani Združenja šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) 
Rogaška Slatina smo v juniju sodelovali pri varova-
nju  evropske kolesarske dirke po Sloveniji. V juliju 
smo varovali kolesarski maraton v Rogaški Slatini. 
Prav tako smo varovali kolesarsko prireditev Slo-
venija kolesari v Šmarju pri Jelšah. V avgustu smo 

urejali parkiranje pri sv. Roku v Šmarju pri Jelšah. 
Pri varovanju naštetih prireditev je sodelovalo sku-
pno 54 uniformiranih članov ZŠAM-a Rogaška Sla-
tina.
Vsem se iskreno zahvaljujem za njihovo delo in do-
bro voljo, ki jo vedno prinesejo s sabo.

Tekst in fotografija: 
Cvetka Pažon, ZŠAM Rogaška Slatina



12

BLAGOSLOV MOTORJEV, 
ŠTIRIKOLESNIKOV IN STARODOBNIH 
VOZIL V ŠMIKLAVŽU NAD RIMSKIMI 
TOPLICAMI

Pred desetimi leti je v Šmiklavžu služboval duhov-
nik Frančišek Hrovat. Ker je navdušeni motorist, je 
dal pobudo za blagoslov jeklenih konjičkov. 

Blagoslov vsako leto poteka zadnjo nedeljo v ju-
niju. Poleg motoristov, ki pridejo na blagoslov, se 
na ta dan zbere večje število ostalih obiskovalcev 
in ker je treba poskrbeti za prometno varnost, tu 
priskočimo na pomoč tudi člani ZŠAM-a Laško kot 
redarji.
Iz našega združenja so bili prisotni trije redarji.
Čeprav duhovnik Frančišek sedaj službuje v drugi 
župniji, se vsako leto udeleži blagoslova s skupino 
svojih privržencev. Ker prihajajo iz Prekmurja, so si 
nadeli ime »Prleške sekire«. 

Letošnjega blagoslova se je udeležilo precej mo-
toristov iz različnih krajev, vendar jim vreme ni 
bilo ravno naklonjeno, saj je nekatere že med po-
tjo spremljalo neurje. Po končanem blagoslovu 
nam jo je tudi tukaj zagodel dež in smo se morali 
predčasno raziti.

Tekst in Fotografiji: 
ZŠAM Laško
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IZLET ČLANOV ZDRUŽENJA ŠOFERJEV IN 
AVTOMEHANIKOV TRBOVLJE NA ČEŠKO
Na pot smo se odpravili v ranem jutru 5. maja 
in vmes pobrali prijatelje iz ZŠAM-a Hrastnik. Po 
vožnji mimo Šentilja, Dunaja in Brna smo v zgo-
dnjem dopoldnevu prispeli do mesta Vysoke 
Mito, kjer stoji tovarna Iveco Bus-Karosar. Začetki 
tovarne segajo v leto 1925, ko je Josef Sodom-
ka, po osnovnem poklicu kolar, znani izdelovalec 
kočij in mrliških vozov, začel z  izdelavo avtomo-
bilskih karoserij po naročilu. Osnovo karoserije 
je sestavljalo leseno ogrodje iz reber, izdelanih iz 
trdega lesa (bukev, hrast), na katerega so klepar-
ski mojstri »zašili kovinski plašč«, to pomeni zu-
nanjo plast karoserije. Tudi najbolj zahtevne dele 
so oblikovali ročno, nekaj stiskalnic so uvedli po 
letu 1930. Zlata era podjetja Sodomka je bila v 
letih 1932–1940. Po nacionalizaciji podjetja leta 
1948 se v Vysoke Myto ni nič ustavilo. Podjetje 
Karosar se je izoblikovalo v glavnega dobavitelja 
avtobusov na Češkem in število proizvedenih av-

tobusov se je nekajkrat povečalo, saj so bili glavni 
dobavitelji državne avtobusne družbe ČSAD. Leta 
1993 so se združili z Iveco Busom in proizvodnja 
je še narasla, tako da imajo danes 53-odstotni de-
lež proizvodnje in prodaje avtobusov v srednji in 
vzhodni Evropi. Dnevna proizvodnja je 17 avtobu-
sov na dan, na letni ravni pa 3385 avtobusov. V to-
varni je 2300 redno zaposlenih in še več kot 1500, 
ki so zaposleni preko agencij, večinoma lokalnega 
prebivalstva.

Po ogledu tovarne smo se odpravili še na ogled 
najmlajšega muzeja na Češkem. Medtem ko se ve-
čina muzejev osredotoča na zgodovino posame-
znih znamk oziroma razkazuje mehanične dele, je 
ta muzej namenjen ogledu karoserij in proizvodnji 
karoserij skozi čas. Podjetje Carrosserije Sodomka 
je bilo do leta 1940 največji proizvajalec karose-
rij in je neposredno sodelovalo s tovarnami avto-

Skupinski posnetek udeležencev izleta.
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NAŠIM ČLANOM V SLOVO    

Sevšek Slavko
Rojen: 8. 8. 1953
Umrl: 25. 7. 2017
Član ZŠAM Laško 

Merzelj Franc
Rojen: 24. 9. 1949
Umrl: 24. 6. 2017   
Član ZŠAM Savinjske doline

Pinter Franci
Rojen: 20. 1. 1937
Umrl: 25. 6. 2017  
Član ZŠAM Savinjske doline

Blaž Rotnik
Rojen: 19.11.1925
Umrl: 02.08.2017
Član ZŠAM Velenje

mobilov Škoda-Tatra. Najbolj dragocen eksponat 
v muzeju je kabriolet Tatra 600, namenjen je bil 
tovarišu Stalinu, za njegov 70. rojstni dan. Komu-
nistični režim je ustavil serijsko proizvodnjo, ker je 
lahko imel tak avtomobil samo veliki vodja. Pozno 
popoldne smo se odpravili proti kraju Detenice, 
kjer smo se namestili v srednjeveškem gradu, ki 
premore tudi svojo lastno pivovarno, po večerji in 
ogledu čarovniškega programa smo le prenočili v 
tem baročnem gradu, polnem strahov.

Naslednji dan smo se odpravili še na ogled češke 
prestolnice. Praga ima uradno milijon tristo tisoč 
prebivalcev, neuradno dva milijona. Razdeljena je 
na 25 občin, njeni prvotni prebivalci so bili

Kelti. Po triurnem ogledu starega mestnega jedra 
- Karlov most, sinagoga, Hradčani - in sprehoda po 
grajskem kompleksu, ki mu je po 1. svetovni vojni, 
dal pomemben pečat tudi naš Jože Plečnik, smo 
se v prijetnem vzdušju člani obeh združenj le spo-
mnili naslova češke himne (Moja domovina) in se 
odpeljali v našo ljubo domovino.

Hvala ZŠAM-u Trbovlje za organizacijo in izvedbo 
tega poučnega izleta in hkrati zabavnega druže-
nja.

Tekst in fotografija: 
Gorza Štefan, ZŠAM Trbovlje 
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V A B I L O
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV LAŠKO 

vabi vse člane in njihove družinske člane na izlet na Dolenjsko, 
po okolici Novega mesta. 

Izlet bo 30. septembra 2017.

Za prijave in informacije pokličite na 031 737 062 (Martin). 
Prijave so možne do 25. 9. 2017.

Vabljeni!
                                                                      

   Upravni odbor ZŠAM Laško 




