Na občnem zboru ZŠAM ŽIRI pobranje z ZŠAM SLOVENSKE KONJICE
Člani ZŠAM Žiri z sedežem v Žireh so se letos zbrali na 21. rednem letnem občnem
zboru v dvorani Partizan v Gorenji vasi, saj združenje vključuje člane iz Žirov,
Poljanske in Selške doline in iz Škofje Loke.
Na občnem zboru se je zbralo veliko število naših članov in povabljenih gostov,
tako da je bila dvorana skoraj premajhna za vse, saj se je zbralo preko 200
udeležencev.
Že pričetek občnega zbora je nakazoval, da se bo na njem odvijala posebna slovesnost,
saj je bilo za delovnim omizjem postavljenih 5 praporjev in dva pri delovni mizi – prvi
iz ZŠAM Slovenske Konjice in drugi iz ZŠAM Žiri, saj je po končanem že ustaljenem
dnevnem redu občnega zbora sledilo pobratenje ZŠAM-ov.
Redni letni občni zbor je otvoril predsednik ZŠAM Žiri Anton Kržišnik in med
udeleženci občnega zbora pozdravil povabljene goste Vinka Smrekarja – ustanovnega
člana Zveze ZŠAM Slovenije, poveljnika uniformirancev Slovenije Franca Rebca,
predsednika ZŠAM Dolomiti Staneta Žerovnika, predsednika ZŠAM SAP Ljubljana in
predsednika Notranjske regija Martina Balasa, vse predsednika Gorenjskih ZŠAM-ov,
predsednika SPV iz Žirov Branka Filipiča, inšpektorja Policije Kranj Draga
Zadnikarja, predstavnike iz ZŠAM Metlika-Črnomelj-Semič in župana občine Gorenja
vas-Poljane Jožeta Bogataja. Posebno pa je pozdravil prvič v naši sredi Franca
Verdela, predsednika ZŠAM Slovenske Konjice in celotno delegacijo ZŠAM
Slovenske Konjice, ki so prišli na naš občni zbor s posebnim namenom, da se čim
slovesneje opravi pobratenje med združenjema.
Po uvodnih besedah predsednik ZŠAM Žiri Anton Kržišnik na kratko poda letno
poročilo o kar aktivnem delu združenja, pohvalil se je s pridobitvijo novih članov, saj
društvo šteje že preko 200 članov in članic; od katerih nosi uniformo 63 članov. Tudi v
preteklem letu je za Martinovo res lepo uspel izlet preko Kranjske Gore in Trbiža in
nazaj preko Predela do Goriških Brd, saj je bilo udeležencev kar za dva avtobusa. V
preteklem letu je ZŠAM Žiri uspešno sodelovalo z občino Žiri, saj smo uspeli
ustanoviti Svet za preventivo in vzgojo v občini, v katerem delajo trije naši člani.

Vsem članom upravnega in nadzornega odbora, se je zahvalil za dobro delo v društvu
in tudi za dobro sodelovanje med drugimi društvi.
Po podanem poročilu predsednika ZŠAM Žiri, je svoje poročilo podal poveljnik
uniformirancev Vojko Jezeršek. Poudaril je, da so letošnje leto bili unformirani člani
izredno aktivni na vseh področjih, predvsem pa pri varnosti otrok v prvih šolskih
dnevih. Nekaj članov se je udeležilo evropskega srečanja v Nemčiji, udeležili so se
Gasilske parade ob 110 – letnici Gasilskega društva Žiri. Vojko Jezeršek je predlagal
tudi spremembo v pravilniku o nošenju uniform, da se emblem ne bi več nosil na
srajci, ampak bi se odslej nosil na kravati. Poudaril je še, da se bomo udeleževali in
pripomogli pri izpeljavi kolesarskih izpitov na osnovnih šolah, kamor nas bodo
povabili. Ravno tako pa bomo pomagali izpeljati skupaj z SPV akcijo »varna pot v
šolo« strokovne ekskurzije na semaforiziranih križiščih v Kranju.
Po končanih poročilih predsednika ZŠAM Žiri in predsednika uniformirancev ZŠAM
Žiri, nadzornega odbora, blagajnika in športnega referenta ter verifikacijske komisije,
delovni predsednik Miro Mahnič povabi k razpravi vse prisotne v dvorani.
Razpravo je pričel župan občine Gorenja vas – Poljane Jože Bogataj, ki je pohvalil
delovanje ZŠAM Žiri v občini Gorenja vas – Poljane in poudaril, da so tudi v Gorenji
vasi pravkar ustanovili Svet za preventivo in vzgojo in upa, da bo tudi s tem svetom
društvo sodelovalo tako dobro kot z SPV v Žireh.
V razpravo se je vključil tudi poveljnik uniformirancev Zveze ZŠAM Slovenije Franc
Rebec, ki pa prav lepo pozdravil udeležence na občnem zboru in čestital k pobratenju
in poudaril, da je to prava pot za še tesnejše sodelovanje med društvi.
Predsednik ZŠAM Dolomiti Stane Žerovnik je v svoji razpravi poudaril, da je na
našem občnem zboru od ustanovitve dalje prvič v naši sredi in da je zelo vesel da je
prišlo do tega srečanja med društvi in da je zadovoljen, ker lahko spremlja pobratenje
med društvi.
Tudi inšpektor policije Inšpektorata Kranj Drago Zadnikar je pozdravil navzoče in
poudaril, da Gorenjska letos ni bila preveč varna v prometu, saj statistično poročilo
kaže, da se pojavljajo v prometu nove kategorije voznikov, poleg alkohola, je namreč
vse bolj pogost pojav tudi voznik ki je pod vplivom mamil. Povedal je, da tudi letošnje

leto policija ne bo delala dosti drugače kot je prejšnja leta in zato je zaželel vsem
voznikom varno in srečno vožnjo ter strpnost na cesti.
Predsednik Notranjske regije in predsednik ZŠAM SAP Ljubljana Martin Balas je
pozdravil vse navzoče na občnem zboru, pohvalil je delo našega društva. Poudaril je,
da je ravno na pobudo ZŠAM Žiri prišel na občni zbor in upa da bo tako sodelovanje
tudi ostalo vnaprej.
Prvič odkar ZŠAM Žiri obstaja, se je v razpravo se je vključil tudi predsednik SPV
Žiri Branko Filipič. Pohvalil je ZŠAM Žiri, da mu je uspelo na občini prebiti led in se
dogovoriti za ustanovitev Sveta za preventivo in vzgojo občine Žiri. Poudaril je, da je
ustanovitev Sveta za preventivo v občini že dalo prve rezultate, za kar smo lahko v
Svetu ponosni.
Sledila je najslavnejša točka dnevnega reda na občnem zboru – to je pobratenje med
združenjema ZŠAM Slovenske Konjice in ZŠAM Žiri.
Delovni predsednik Miro Mahnič je povabil vse praproščake Gorenjske regije, ter
nosilca praporja iz Zveze ZŠAM Slovenije in praporščaka ZŠAM Žiri in Slovenskih
Konjic, da se postavijo s prapori na mesta, ki so bila določena za izvedbo pobratenja.
Delovni predsednik pokliče k podpisu listine o pobratenju oba predsednika ZŠAM
Slovenske Konjice in ZŠAM Žiri. Listino sta podpisala predsednik ZŠAM Slovenske
Konjice Franc Verdel in predsednik ZŠAM Žiri Anton Kržišnik. Po podpisovanju
listine, sta predsednika pripela na praporje izmenjaje tudi spominska trakova, na
katerih je napisano društvo s katerim se je pobratilo in datum pobratenja. Ob
pobratenju je sledil stik emblemov praporjev obeh združenj. Ob tej slovesnosti je
celoten ceremonial vodil poveljnik uniformirancev ZŠAM Žiri Vojko Jezeršek. Po
končanem pobratenju se je vsul velik aplavz udeležencev v dvorani, kot znak priznanja
in čestitk obema združenjema.
Po končani slovesnosti je k mikrofonu pristopil tudi predsednik ZŠAM Slovenske
Konjice Franc Verdel in na kratko predstavil društvo Slovenskih Konjic, ki je
praznovalo lansko leto že štiridesetletnico delovanja in se je skozi svojo zgodovino
borilo s padci in dvigi, tako kot vsako društvo. Sedaj ZŠAM Slovenske Konjice šteje
preko 300 članov in je zelo dobro organizirano, saj ima tudi svojo lastno avtošolo.

Poudaril je, da je ideja o pobratenju prišla ravno iz vrst ZŠAM Žiri in da je zelo
srečen, da je lahko danes na tem srečanju kot predsednik ZŠAM Slovenske Konjice.
V zahvalo za pobratenje je predsednik ZŠAM Slovenske Konjice Franc Verdel
poklonil ZŠAM Žiri umetniško sliko Slovenskih Konjic z vgraviranim datumom
pobratenja. Istočasno je k enakemu dejanju pobratenja povabil tudi ZŠAM Žiri v
Slovenske Konjice na občni zbor prihodnji petek.
Na koncu občnega zbora je predsednik ZŠAM Žiri Anton Kržišnik podelil tudi
članske izkaznice novim članom.
Podeljene so bile tudi značke za staž za 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 in 45 let včlanjenja v
združenju. Za 45 letni staž je značko prejel naš dolgoletni član Janez Buh.
Za požrtvovalno delo v združenju je bilo podeljenih 5 značk z zlatim in 5 značk s
srebrnim vencem.
ZŠAM Žiri je podelilo tri plakete tovarištva, ki so jih prejeli Boris Dvojmoč, Primož
Trček in Vojko Jezeršek. Na koncu občnega zbora je predsednik SPV Žiri Branko
Filipič podelil tudi 5 plaket vzornega voznika, ki so jih prejeli Franc Podobnik, Vojko
Jezeršek, Mirko Modrijan, Primož Trček in Marijan Dolenec.
Udeleženci občnega zbora so kljub več kot dveurnemu trajanju občnega zbora
dogajanje z zanimanjem spremljali, dogajanje na občnem zboru je sproti beležil s
fotografijo tudi Pavle Dolenec in dvorana je kar oživela ob zvokih dobre glasbe, ki se
je zavlekla dolgo v noč.
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