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• Krogec (kolešček) "hiti počasi" 
 
Kot veste, smo v Zvezi ZŠAM Slovenije izdelali praktični pripomoček (v obliki kroga), s 
katerim je mogoče na zelo enostaven način in brez vsakega računanja ugotavljati 
(pregledovati) številne podatke, odvisne od hitrosti, s katero vozimo, predvsem pa: 
 

− reakcijsko pot (tj. pot, ki jo prepeljemo v času od zaznave nevarnosti do začetka 
zaviranja), 

− zavorno pot (tj. pot, ki jo pri določeni hitrosti potrebuje vozilo za zaviranje) na suhem 
cestišču,  

− zavorno pot (tj. pot, ki jo pri določeni hitrosti potrebuje vozilo za zaviranje) na mokrem 
cestišču, 

− pot zaustavljanja (tj. seštevek reakcijske in zavorne poti) na suhem cestišču, 
− pot zaustavljanja (tj. seštevek reakcijske in zavorne poti) na mokrem  cestišču, 
− primerjalne podatke med tremi vozili, med katerimi se hitrost razlikuje po 10 km/h, s 

prikazom hitrosti drugih dveh vozil, ko se prvo že ustavi. 
 

Ravnanje s pripomočkom je zelo enostavno (igračka) in zato primerno za vse starosti od 1. 
razreda OŠ dalje. Učinek je očiten, saj prikazani podatki na pripomočku občutno presegajo 
oceno oz. pričakovanje. Vsi, tudi vozniki, navedejo tudi do 50 % krajšo pot ustavljanja. 
  

• Prenašanje spoznanj in vedenja na udeležence v prometu 
 
Prostovoljci Zveze ZŠAM Slovenije po vsej Sloveniji (51 ZŠAM), ki so pretežno poklicni 
vozniki, neposredno sodelujejo pri vseh preventivnih aktivnostih za mlade (kolesarski izpiti in 
tekmovanja, kaj veš o prometu, prvi šolski dnevi …). Na ta način jih varujejo, ob tem pa nanje 
prenašajo svoje znanje in dolgoletne izkušnje. Pomen in vloga hitrosti je vedno posebej 
poudarjena iz vsaj dveh razlogov: 
 

− za pešce (kar mladi po večini so) je lahko prevelika hitrost vozil veliko bolj usodna kot 
za druge udeležence, 

− vsi mladi so bodoči vozniki, zato je pomembno, da pridejo do pomembnih spoznanj, 
preden to postanejo, in zavedanje hitrosti je med najbolj pomembnimi. 

 
Zveza ZŠAM Slovenije organizira številna predavanja za voznike, katerih osnovna namena 
sta: 

− osvežitev poznavanja predpisov, oznak  in pravil v cestnem prometu (AC, krožišča, 
ZVCP, kršitve - kazni …), 

− poudarjanje pomena preventivnega ravnanja in strpnosti v cestnem prometu ter s tem 
dvig prometne kulture in varnosti. 

  
Za vse aktivnosti Zveze ZŠAM Slovenije in naših prostovoljcev smo izbrali slogan Vsi za 
varnost – varnost za vse, ki nosi jasno sporočilo. 
  
V Zvezi ZŠAM Slovenije smo trdno prepričani, da se bo varnost cestnega prometa 
dolgoročno izboljšala šele takrat, ko bo prometna varnost postala splošna vrednota, 
skrb za varnost pa množično gibanje. 
  
 
Lep pozdrav in srečno vožnjo! 
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