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POROČILO PREDSEDNIKA
ZŠAM ŽIRI
ZA LETO 2003
Spoštovani gostje,
spoštovane članice in člani.
Pripadla mi je čast da kot predsednik združenja podam poročilo o
delovanja ZŠAM Žiri za preteklo leto.
Delo v ZŠAM Žiri v letu 2003 je potekalo po začrtanem programu, ki smo
ga predstavili na občnem zboru pred enim letom.
Upravni odbor se je sestal na 9. rednih, eni izredni in eni žalni seji. Članstvo
v našem združenju se stalno povečuje, saj trenutno naše združenje šteje 236
članov in od tega 75 uniformiranih članov.
Naše delo v združenju je potekalo na več ravneh. Podrobno poročilo o
delovanju uniformiranih članov bo potem podal poveljnih uniformiranih
članov in podpredsednik Gorenjske regije Vojko Jezeršek.
O športnih uspehih pa bo poročal Anton Kržišnik – namestnik športnega
referenta.
Kot že vrsto let, smo tudi lansko leto v septembru sodelovali z občinskimi
sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz občin Žiri, Gorenja vas –
Poljane in Železniki. V vseh treh občinah smo ob pričetku šole zagotavljali
varno pot v šolo, saj smo z uniformiranimi člani na križiščih pomagali
najmlajšim prečkati cesto in s tem skušali opozoriti mimovozeče voznike na
previdnost pri nadaljevanju vožnje mimo šol in vrtcev.
Pripomogli smo, da se je ZŠAM Cerkno priključilo v Gorenjsko regijo.
Desetega aprila smo s tremi člani sodelovali na Radiu Sora v oddaji »Za
varen vsakdan« in govorili o spomladanski utrujenosti voznikov.
28. avgusta smo sodelovali v radijski oddaji »Varna pot v šolo« , kjer je
naše združenje zastopal naš poveljnik Vojko Jezeršek.
7. junija smo se udeležili 31. kongresa šoferjev Evrope v Rogaški Slatini.
Ob 60 – letnici šoferskega praznika so naši člani sodelovali na proslavi v
Žužemberku.
S štirimi člani smo sodelovani na transport show v Ljubljani in sicer dva
člana sodnika in dva redarja.
Prav tako smo se udeležili »krištofovanja« v Šenčurju.
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6. julija smo lansko leto prvič prevzeli varovanje kolesarskega maratona
Franja in to od Kladja nad Cerknim pa do Škofje Loke, kjer je sodelovalo
32 uniformiranih članov našega združenja.
Tudi letos smo za Martinovo soboto organizirali tradicionalni šoferski izlet
in to na Bizeljsko. Program je bil zelo bogat, dobro izpeljan in avtobus do
zadnjega sedeža zaseden.
Za izlet je bilo še precej več zanimanja, vendar smo bili omejeni na prostor
v lokalu, kjer smo imeli večerjo.
Rad bi se zahvalil Potovalni agenciji Alpetour, ki nam je nudila ugodno
ceno avtobusa in vozniku Borisu Dvojmoču, ki se je res lepo potrudil z
vožnjo proti Bizeljskemu in nas tudi varno pripeljal nazaj domov.
Desetega januarja letos smo že drugič izpeljali krvodajalsko akcijo z
nazivom »voznik za voznika«. Vsako leto imamo večje število udeležencev,
tako da smo s to akcijo res naredili dober vtis medsebojne pomoči do vseh
udeležencev prometa, ki so potrebni pomoči – darovane krvi. Vsako leto
bomo nadaljevali s to akcijo in pričakujemo tudi od združenj po Sloveniji,
da se nam pridružijo, da bi postala druga sobota v januarju, krvodajalska
akcija za vse voznike po Sloveniji.
Tudi naši člani, ki so v komisijah na Zvezi šoferjev in avtomehanikov v
Ljubljani, so dobro delali v svojih komisijah.
Lansko leto smo dobili od Zveze posebno priznanje, ki se glasi:
»za nov pristop in izredne rezultate«.
Naše združenje je za potrebe društvene pisarne nabavilo tudi novo omaro
za shranjevanje trakov in praporjev, tako da bo naše društvo imelo
primerno shranjene simbole združenja.
Prav tako smo lansko leto prenovili našo spletno stran, ki je sedaj dostopna
na novem spletnem naslovu in sicer na w w w . z s a m z i r i . o r g.
Fukcijo praporščaka je dolgo vrsto let opravljal Vojko Poljanec, ki nas je
sredi leta obvestil, da zaradi šibkega zdravja, ne zmore več opravljati
funkcije praporščaka, športnega referenta in gospodarja prostorov ZŠAM
Žiri.
V nedeljo 7. marca smo se častno poslovili od Vojkota Poljanca in ob tej
priliki bi se rad zahvalil vsem članom in uniformiranih članom našega
združenja in vsem prisotnim združenjem, ki so našega člana pospremili na
zadnji poti.
Takrat smo se odločili, da za praporščaka imenujemo Marjana Zemljariča,
za njegovega namestnika pa Franca Troha. Odločili smo se tudi za
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povečanje članstva v upravnem odboru, tako bosta nova člana Franc Troha
in Agata Potočnik.
Bojana Peternelja pa smo imenovali za športnega referenta našega
združenja, njegov namestnik pa ostaja Anton Kržišnik.
Sedaj bi se rad zahvalil celotnemu upravnemu odboru in vsem ostalim
članom, ter drugim, ki so pomagali izpeljati slovesnost današnjega dne, saj
je poteklo kar pol leta priprav od osnutka pa do izvedbe jubileja danes tu v
Gorenji vasi.
Pri pripravi današnje slovesnosti se je pokazalo, da rabiš dobre in zaupljive
ljudi za izpeljavo podobnih akcij.
Ravno tako pa bi se rad zahvalil vsem ženam in dekletom naših članov, ki
so prav tako pomagale pri pripravi in izpeljavi določenih del. Želim, da bi
nocojšnji občni zbor potekal v prijetnem in veselem vzdušju.
Še enkrat torej vsi skupaj lepo pozdravljeni na 25. občnem zboru ZŠAM
Žiri, v spomin na ta jubilej bomo vsem članom združenja in gostom
podarili značko ob 25 – letnici delovanja ZŠAM Žiri.
Veselite se skupaj z upravnim odborom našega jubileja in lep večer še
naprej!
Žiri, 7. 3. 2004
Predsednik ZŠAM Žiri
Marijan Dolenec

