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PISMO
Dragi g. sekretar Zveze ZŠAM Zlato Zaletel!
Bolj ko beremo to vaše pismo v Gorenjskem Glasu, bolj vidimo, kako vaše razmišljanje brca v meglo.
Vaše besede se samo ponavljajo, ne znate pa povedati nič novega, to pa je po naše samo izguba časa,
zapravljanje denarja in čakanje na iztek mandata. Pri nas, v Sloveniji, se to na višjem nivoju tako dela.
Pišete, da ni bila posledica nesoglasje med združenjem in Zvezo, dobro pa vemo, da ste tudi vi bili
prisotni (čeprav brez vabila) na občnem zboru, 12.3.2004 - predsednik Zveze Pipan in poveljnik Zveze
Bivic - in imate tudi sklepe, katere je takratni občni zbor sprejel. Verjetno boste morali malo poslušati
samega sebe, kaj govorite in pišete, saj po eni strani krivite ZŠAM Žiri za spore, po drugi strani pa
pišete, da ni bila posledica nesoglasji med združenjem ZŠAM Žiri in Zvezo.
Glede disciplinskega sodišča imamo mi podatke od predsednika le-tega, da je bilo vse gradivo že
napisano in dano v podpis, ker pa sta člana disciplinske komisije na strani Zaletela, sam predsednik ni
moral narediti nič drugega kot podpisati (nekdo mora biti črna ovca). Toliko nepravilnosti, kot se jih
dogaja na Zvezi v zadnjem času se jih dolgoletni člani ne spominjamo. Pred leti je Zveza nekaj naredila
za združenja in njihove člane, danes pa poberejo samo kotizacijo in uničujejo še tisto, kar so priborili
njihovi predniki (bonifikacija- dodano delavno dobo). Z lepo besedo zavajajo vsa združenja po
Sloveniji. Mi se sprašujemo, kaj je z predsedniki in tajniki združenj, ko se pogovarjamo med sabo so
toliko proti Zvezi in njihovemu delu, ko pa pridejo na regijsko sejo ali na skupščino pa samo kimajo,
kakor v času socializma.
Mi smo dali pritožbo na sklep disciplinskega sodišča v maju leta 2004, posledica tega je bila, da nismo
bili vabljeni na skupščino na kateri, tako zatrjuje sekretar Zlato Zaletel, naj bi podali svoj zagovor. Zlato
piše, da smo bili vabljeni tako kot 52 ostalih združenj, vendar ga moramo razočarati in javno povedati,
da smo vabilo in gradivo za skupščino prejeli fotokopirano iz enega od ZŠAM Slovenije, en dan pred
skupščino. Tako, da vemo, da na dnevnem redu ni bila uvrščena pritožba, ampak so jo verjetno uvrstili
na sami skupščini (morda zaradi sigurnosti?), ko so videli, da Žirovci nismo prisotni. Ravno tako
sekretar Zveze piše o članskih pravicah in ugodnostih. Kakor vemo mi in tudi veliko drugih združenj po
Sloveniji so le-te že zdavnaj potonile v pozabo, ostale pa so samo obveznosti.
Glede simbolov: to so znaki, kateri pripadajo profesiji, ker pa Zaletel ni niti poklicni voznik (pa verjetno
tudi ne avtomehanik?), ne more vedeti, da so ti znaki znaki poklicnih voznikov in avtomehanikov, ne pa
Zvezni znaki! Tudi tega se sekretar ne zaveda, da ne nosimo ime Zveza ZŠAM, ampak, da smo ZŠAM
Žiri. Prav tako naj povemo, da sekretar, kadar nam pošilja kakšne dopise piše naslov Društvo Žiri, kadar
pa pošilja račun za kotizacijo pa zna napisati pravo ime ZŠAM Žiri. Glede uniform ga moramo prav
tako spomniti, da tudi te niso zvezne, niti simboli na njih, ker so jih člani ZŠAM-ov nabavili s svojim
denarjem, zato jih bodo tudi uporabljali tako kot dosedaj.
Vse aktivnosti, ki se izvajajo v ZŠAM-ih Slovenije so plod zanesenjakov in simpatizerjev ZŠAM ne pa
Zveze ZŠAM. Zato bojo gospoda na Zvezi morala razmišljati, da samo sebi malo pristrižejo peruti
(pregovor: Kdor visoko leta, nizko pade). Lahko se zgodi, kar se tudi po vsej verjetnosti bo, da bodo
ostali brez članstva – če pa članov ne bo, so lahko tudi brez službe.
Lep šoferski pozdrav, SREČNO
UO ZŠAM Žiri

