NOVICE OB^INE RA^E-FRAM

N A Š I P O S L O V N I PA R T N E R J I Z A VA S
POLICIJSKA POSTAJA RA^E
Policija preventivno opozarja
• Uporaba pirotehni~nih izdelkov
Uporaba pirotehni~nih izdelkov, katerih glavni u~inek je
pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja.
Prepovedano pa jih je uporabljati v strnjenih stanovanjskih
naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bli`ini
bolnišnic ter zdravstvenih domov, v prevoznih sredstvih za
potniški promet in na javnih shodih ali prireditvah.
Prepovedana je predelava, uporaba v drugih predmetih,
lastna izdelava ter preprodaja pirotehni~nih izdelkov. Najve~
poškodb nastane ravno pri uporabi izdelkov, ki niso bili
kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa.
Mladoletnikom do 15. leta starosti je dovoljeno prodajati
in uporabljati pirotehni~ne izdelke le pod nadzorom staršev
ali skrbnikov.
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehni~nih izdelkov pogosto povzro~i telesne poškodbe
(opekline, raztrganine rok, poškodbe o~i itd.), moti `ivali ter
onesna`uje okolje.
Zavedajmo se: medtem ko je uporaba pirotehni~nih
izdelkov posameznikom v zabavo, je mnogim dr`avljanom
takšno po~etje neprijetno in vzbuja strah!
Neprimerna uporaba pirotehni~nih izdelkov je problem
vseh, zato pozivamo starše, skrbnike, u~itelje in vzgojitelje,
da opozarjajo na nevarnosti in mo`ne posledice.
• Varna zimska vo`nja
Za~enjajo se zimski dnevi. Pripravimo se na de`, meglo,
sneg in poledico. Dodatna previdnost in ve~ja pozornost sta
v jesenskih in zimskih razmerah nujni, a za varno vo`njo še
vedno premalo, kajti tudi vaše vozilo mora biti tehni~no
brezhibno in predpisano opremljeno.
PNEVMATIKE
Vozilo bo pravilno in dobro opremljeno, ~e bomo upoštevali
tudi naslednja pravila:
- 4 kolesa opremimo z zimskimi pnevmatikami (M+S),
- 4 mesece (najmanj od 15. novembra do 15. marca
naslednje leto) imejmo zimske pnevmatike na vozilu,
- 4 leta je priporo~ljiva najve~ja starost zimskih pnevmatik,
- 3 mm mora biti najmanjša globina profila zimskih
pnevmatik.
Samo zimske pnevmatike na vseh kolesih omogo~ajo
uspešno speljevanje in pospeševanje, u~inkovito zaviranje,
nespremenjeno smer pri zaviranju in varno vo`njo 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 nezasne`eni
cesti.
Le zadostna globina profilov bo omogo~ila dobro
odstranjevanje vode in brozge izpod koles ter stabilnost v
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snegu in ledu. Kadar je na cesti ve~ snega, pa priporo~amo
uporabo sne`nih verig.
Ker se guma kot organska snov stara, po štirih letih ne
glede na obrabljenost izgubi sposobnost optimalnega
oprijemanja na cestiš~u. Pnevmatike so edini stik našega
vozila z voziš~em, zato skrbimo, da bo vedno dober.
Za zimsko opremo štejejo tudi poletne pnevmatike na vseh
štirih kolesih in ustrezne sne`ne verige, ki morajo biti v
zimskih razmerah pravilno nameš~ene na pogonskih kolesih.
Pri vozilih s štirikolesnim pogonom morajo biti sne`ne verige
nameš~ene na kolesih zadnje osi.
Pri tem je potrebno opozoriti, da poletne pnevmatike, zaradi
nizkih temperatur voziš~a v zimskih mesecih, ne omogo~ajo
takšnega nivoja oprijema na voziš~ih in posledi~no varnosti,
kot to velja za zimske pnevmatike.
ZAVORE IN ZAVORNA TEKO^INA
Za varno vo`njo je nujno brezhibno delovanje zavor, zato
redno preverjajmo gladino zavorne teko~ine. ^e se je rahlo
zni`ala, je morda vzrok obraba zavornih oblog, ~e se je naglo
zni`ala, vozilo takoj odpeljimo k mehaniku. Zavorno teko~ino
zamenjajmo najmanj vsaki dve leti.
LU^I - TUDI PODNEVI
Uporaba lu~i podnevi je v Sloveniji med vo`njo z motornim
vozilom obvezna, prav tako kot v mnogih drugih evropskih
dr`avah. Ve~krat preverimo, ali na avtomobilu res delujejo
vse naprave za osvetljevanje ceste, ozna~evanje vozila in
dajanje svetlobnih znakov.
DRUGA ZIMSKA OPREMA
V avtomobil, pripravljen na zimsko vo`njo, spadata tudi
metlica in strgalo za ~iš~enje stekel. Preverimo tudi brisalce,
morda je guma natrgana ali druga~e poškodovana. V posodi
s teko~ino za ~iš~enje vetrobranskega stekla naj bo dovolj
teko~ine, ki v mrazu ne bo zmrznila. Naprave za odtajevanje
in sušenje vetrobranskega stekla ter naprave za ogrevanje in
zra~enje morajo zagotoviti normalno vidljivost skozi steklo.
Pred daljšo vo`njo preverimo, ali imamo v rezervoarju dovolj
goriva. Sneg lahko preseneti tudi zimsko slu`bo in zgodi se,
da vozilo z nemo~nimi potniki obstane na cesti, zato tudi
odeja v vozilu ne bo odve~.
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Alkohol, droge, hitrost vo`nje in (ne)uporaba varnostnega
pasu še vedno najpogostejši vzroki prometnih nesre~ s hujšimi
posledicami
Mesec december je mesec praznovanj. Zaradi tega v
zadnjem mesecu leta vedno znova zaznamo pove~ano število
alkoholiziranih voznikov, ki pa ponavadi tudi ne upoštevajo
predpisanih omejitev hitrosti. V zadnjih letih se pojavlja tudi
ve~je število voznikov, ki vozijo pod vplivom prepovedanih
mamil ali drugih psihoaktivnih snovi.
Prav tako pa še vedno preve~ voznikov in potnikov v
vozilih ne uporablja varnostnih pasov. Najbolj `alostno pa
je, da odrasli nemalokrat ne poskrbijo niti za to, da bi bili
privezani in v varnostnih sede`ih njihovi otroci, s ~imer
neposredno ogro`ajo njihovo `ivljenje.
Posledica vsega navedenega je, da se število prometnih
nesre~ v mesecu decembru pove~a; še ve~: pove~a se število
prometnih nesre~, kjer je vsaj ena oseba lahko ali hudo telesno
poškodovana in prometnih nesre~ s smrtnim izidom.

Ponovno lu~ke bomo zdaj pri`gali,
se spomnili preteklih dni,
vse slabo bomo pozabili,
zapomnili vse dobre si stvari.
Zato zdaj sezimo si v roke,
zazrimo si v o~i,
za`elimo si sre~e, zdravja,
v letu, ki kmalu se rodi.
Ko se pri`gejo prazni~ne lu~i
sredi bele, mrzle zime,
prijateljstvo ogreje nam dlani
in `elja vzpne se iz srca v vi{ine.

Vesel bo`i~ in sre~no 2009!
Cvetli~arna “Ro`marin” iz Ra~

Toplo se `elje ri{ejo v o~eh,
prijateljstvo je najti v dlaneh.
December preme{a nam spomine,
naj tako prijazen ~as nikdar ne mine!
Naj ~arobnost naseli se v hi{e,
najlep{e zgodbe naj napi{e,
zimska radost naj vas spet objame,
naj bli`ina vas prevzame.
Spletajmo si lepe `elje,
drug drugemu bodimo v veselje!
Naj se ~ar vo{~ila naseli v meni,
tebi in vseh nas
in nas varno spremlja v novi ~as!

Vesel bo`i~ in veliko lepega v novem letu!
Frizerski studio in kava bar “Joca” iz Ra~

Ne le, da gre v tem primeru za enega najboljših in najzgovornejših oglasov,
kruto je predvsem dejstvo, da je še kako resni~en…

Naj opozorimo vse voznike in ostale udele`ence v cestnem
prometu, da bo policija v mesecu decembru poostreno
nadzirala prisotnost alkohola in mamil pri voznikih, hitrost
vo`nje ter uporabo varnostnega pasu med vo`njo.
S ciljem zagotavljanja varnosti v cestnem prometu bomo
policisti zoper vse kršitelje dosledno ukrepali!
V imenu celotnega kolektiva Policijske postaje Ra~e vam
`elim sre~no in varno novo leto!
Maja MARTINŠEK,
vodja policijskega okoliša
@elimo vam prijetno branje!
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