NAGOVOR NOVEGA PREDSEDNIKA IN PLAN DELA za leto 2003
Drage članice in člani, uniformiranci in uniformiranke, spoštovani povabljeni gostje.
Tudi v svojem imenu vas nocoj vse lepo pozdravljam na našem letnem občnem zboru v
Žireh.
Naprej bi se vsem vam tukaj prisotnim zahvalil za zaupanje ob izvolitvi. To je
zame, za upravni, nadzorni odbor ter za vse komisije, ki so bile nocoj imenovane in
izvoljene, velik izziv. Peljati in voditi tako veliko združenje kot je naše – ni prav lahko.
Kljub temu smo si zastavili za to leto obširen program dela.
Kot prvo naj povem, da smo za vse člane pripravili zamenjavo starih članskih izkaznic
z novimi, kar bomo za prisotne člane izvedli takoj nocoj pri plačilu članarine pri
blagajniku.
Večkrat pridem v stik z našimi člani, ki imajo razne probleme na področju cestno
prometnih predpisov oziroma narejenih prekrškov. In za take primere ima združenje
pravnika za pravne nasvete s tega področja – to je Ladislav HAFNER iz Reteč 143,
Reteče in nanj se lahko obrnete po pomoč. Brezplačno pomoč vam bo nudil samo s
člansko izkaznico ZŠAM-a, katera mora biti potrjena za tekoče leto. Telefonska številka
pravnika se nahaja pri poveljniku združenja.
Kljub 223 članom našega združenja, želimo še povečati članstvo, predvsem pa število
uniformirancev, saj smo v Gorenjski regiji drugo združenje po velikosti.
Udeležiti se nameravamo vseh regijskih sej in skupščine v Ljubljani, ki bo predvidoma v
maju.

Udeležili se bomo vseh občnih zborov, pa tudi vseh drugih prireditev, na katere bomo
povabljeni. Tudi v bodoče želimo dobro sodelovati z vsemi združenji, posebno pa se z
ZŠAM Slovenske Konjice, s katerimi smo pobrateni ter z zvezo združenj šoferjev in
avtomehanikov Slovenije, prav posebno pa še z novoizvoljenima - predsednikom
Igorjem Pipanom in sekretarjem Zlatkom Zaletelom.
Nameravamo se udeležiti Evropskega srečanja – 4. kongresa pri nas, ki bo v letošnjem
letu od 6. do 8. junija 2003 v Rogaški Slatini. Že sedaj pozivam uniformirane člane k
čimvečji udeležbi na tem kongresu.
Udeležili se bomo tudi proslave ob 60 – obletnici praznika šoferjev 13. julij, ki bo v
letošnjem letu v soboto, 12. julija v Žužemberku. Prav na ta dan je bila ustanovljena
prva motorizirana enota v Žužemberku pred 60 – leti. Udeležili se bomo tudi
vsakoletnega srečanja na Rogli konec junija.
Seveda pa bomo tudi v letošnjem letu izpeljali izlet na Martinovo soboto – za katero pot
se bomo odločili vas bomo do časa obvestili in vas istočasno povabili k čimvečji udeležbi
na izletu.
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Na željo naših članov pa bomo tudi še lahko organizirali predavanje na temo Zakona v
cestnem prometu v sodelovanju z direktorjem avtošole B&B - Brankom Lotričem in
predavateljem in članom izpitne komisije Francem Jurmanom. Za vse tiste, ki pa ste se
tega predavanja udeležili letos v januarju in izrazili željo po potrdilu – imamo zanje
pripravljena nocoj tudi potrdila.
Prihodnje leto v januarju 2004 bomo ponovno organizirali tudi krvodajalsko akcijo
»voznik za voznika«. Zainteresirani se lahko že danes prijavite pri poveljniku
uniformirancev Vojku Jezeršku – zaradi lažje evidence in hitrejše izpeljave te akcije, ki
nam je lahko vsem v ponos, saj smo to akcijo izpeljali edini od vseh združenj v Sloveniji.
Vsem darovalcem se še enkrat iskreno zahvaljujem za njihovo humanost.
Seznanili in vključili se bomo tudi v program »nacionalne kvalifikacije voznikov« .
Upamo na še nadaljnje uspešno sodelovanje z občinskimi sveti za preventivo v občinah
Žiri in Gorenja vas – Poljane, prav tako pa bi želeli sodelovati z SPV tudi v občinah
Železniki in Škofja Loka, kjer bi radi imeli tudi svoje predstavnike.
Tudi v letošnjem letu se bomo skupaj z SPV pojavili v akciji prve šolske dni v uniformah
na najbolj kritičnih točkah pred šolami in poti do nje in nazaj.
Na Radiu Sora se želimo predstaviti skupaj z vsemi štirimi občinskimi sveti, policijo in
utemeljiti naše delo »varna pot v šolo in nazaj« ob pričetku novega šolskega leta.
Upam, da bodo vsi naši člani, ki so bili izvoljeni na Zvezi ZŠAM Slovenije v v razne
organe zveze ZŠAM Slovenije, to so:
- komisija za vzgojo in izobraževanje in preventivo v cestnem prometu,
- komisija za priznanja in odlikovanja, ter
- komisija za življenjske in delovne pogoje,
opravičili delo v teh komisijah v prid nas vseh.
Sodelovali bomo tudi na športnem področju, saj bomo v letošnjem letu branili kot ste že
slišali in prebrali v Prometnem vestniku, prvo mesto v balinanju.
Mogoče se bo pa glede na povečano članstvo odprla tudi kakšna nova športna disciplina,
ki pa jo bomo vsekakor z veseljem podprli. Pogovarjali smo se že, da bi prihodnjo zimo
izpeljali smučarsko tekmovanje na Soriški planini.
V letošnjem letu bomo obeležili tudi 50-letnico Prometnega vestnika, saj je bil prvi
Prometni vestnik izdan leta 1953 in še danes izhaja pod istim imenom ter nas seznanja z
aktualno vsebino in nas člane povezuje.
Naj končam. Upam, da leto ki je pred nami ne bo prekratko, glede na obširen program,
ki ga je naše združenje zastavilo in da se bomo vsi trudili čimbolje izpeljati zadane
naloge.
Sedaj pa bi prosil podpredsednika Gorenjske regije in poveljnika unformirancev našega
združenja, da povabi vse uniformirane člane na oder za skupno fotografijo.
Po končanem fotografiranju, se lahko prične tudi naš vsakoletni srečelov.
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Naj se zahvalim vsem, ki ste karkoli pripomogli k organizaciji srečelova in današnjega
občnega zbora. Seznam vseh bi bil predolg, zato se vsem, tudi tistim največjim
darovalcem srečelova – iskreno zahvaljujem v imenu nas šoferjev in avtomehanikov.
Seveda pa vas sedaj vse skupaj povabim na domače klobase in potem na ples z
ansamblom »DUO KAFRA«, ki že komaj čaka da nam zaigra.
Vsem želim lepo nadaljevanje večera v svojem imenu in v imenu novega upravnega
odbora.

Žiri, dne 8. 3. 2003
Marijan Dolenec
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