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Javni poziv Vladi RS ter pristojnim ministrstvom 
 
Ukrepajte in zagotovite sredstva in dodaten kader za nadzor nad prometom v RS! 
 
V ponedeljek, 9. junija se je na štajerski avtocesti med cestninsko postajo Vransko in 
priključkom Šentrupert nekaj pred 19. uro zgodila huda prometna nesreča. Voznik tovornjaka 
se je zaletel v vozila na začetku kolone v smeri proti Celju, v delu, kjer se zaradi del 
avtocesta zoži. V verižno trčenje je bilo vpletenih več avtomobilov in avtobusov, ki pa so bili 
na srečo prazni. Po prvih informacijah so ranjeni najmanj trije ljudje, huje naj bi bil 
poškodovan povzročitelj nesreče. 
V torek, 10. junija se je na štajerski avtocesti pri viaduktu Preloge zgodila tragična prometna 
nesreča. Tovornjak je trčil v stoječi kombi s sedmerico zaposlenih na Policijski upravi Murska 
Sobota, pri čemer sta dva umrla. Drugi so bili poškodovani. Policisti so bili na poti na 
spominsko slovesnost na Okrešelj. 
 
Družinam umrlih policistov izrekamo iskreno sožalje.  
 
Hkrati pa ob teh tragičnih dogodkih pozivamo Vlado RS, da vsem pristojnim ministrstvom oz. 
organom čim prej zagotovi prepotrebna finančna sredstva in kadre, ki bo izvajal celovit 
nadzor nad prometom v RS in s tem zagotovil varno vožnjo tako našim državljanom kot 
turistom, ki se bodo kmalu znašli na naših cestah. 
V zadnjem času se namreč tako mi kot nadzorni organi vse prevečkrat soočamo s primeri 
neustrezne opremljenosti vozil in preutrujenosti povzročiteljev, zato je še kako pomembno 
ustrezno okrepiti nadzor, ki bo preprečil takšne tragične zgodbe.  
 
Dodatna finančna sredstva se naj med drugim zagotovijo za:  
- primerno plačane kadre, 
- opravljanje nadzora tovornih vozil in kombijev na vstopnih postajah v državo ter 
preverjanje stanje voznega osebja z vidika obveznih počitkov, 
- pripravo informativnega materiala v več jezikih z opozorili o ustrezni opremljenosti vozil, 
spoštovanjem zakonsko določenih počitkov ter navodili kako ravnati v primeru nezgode, 
- ustrezno zaščito udeležencev, ki so v primerih reševanja nezgode udeleženi pri 
posredovanju (policisti, gasilci, delavci Dars-a in AMZS-ja, ki odvažajo razbitine, reševalce, 
kateri ostajajo po takih nesrečah sami s svojimi travmami), 
- uvedbo rednega izobraževanja in postopka preverjanja znanj s področja ravnanja v 
prometu.  
 
V pričakovanju čim prejšnjega konstruktivnega ukrepanja 
 
 
 
Mag. Dušan Semolič, l.r.                                   Srečko Lorenčak, l.r. 
Predsednik ZSSS                                        Predsednik SDPZ 
 
 
 


