Člani ZŠAM žiri so se zbrali na rednem letnem občnem zboru
Letos se je IO ZŠAM Žiri odločil, da se na redni letni konferenci zbere sredi Poljanske doline to je v Gorenji vasi, saj združenje vključuje člane od Žirov do Škofje Loke. Veseli smo bili, da
se je od 147 članov ZŠAM Žiri, na letni konferenci 9. marca 1996, zbralo kar nekaj več kot
polovico vseh članov.
V svoji sredi smo pozdravili naslednje povabljene - predsednika regijskega odbora in
predsednika uniformirancev zbora ZŠAM Slovenije Franca Rebec; Albina Zevnika predsednika ZŠAM Kranj, predstavnike ZŠAM Tržič, ZŠAM Bled, ZŠAM Jesenice in
predstavnika AMD Žiri.
Povabilu pa se nista mogla odzvati - Ivan Demšar, inšpektor varnosti prometa Kranj, ki pa je
kljub temu poslal poročilo o varnosti prometa na Gorenjskih cestah v letu 1995; ter sekretar
ZŠAM RS Stane Inkret, ki ga je opravičil že Franc Rebec.
Občni zbor je otvoril in pozdravil vse navzoče predsednik ZŠAM Žiri Anton Kržišnik. V svojem
poročilu je najprej pohvalil veliko udeležbo članov na Srečanju šoferjev in avtomehanikov
Evrope na Bledu, saj je bilo prisotnih kar 22 uniformiranih članov, pa tudi precej ostalih članov
združenja. Obenem je izrazil željo po tako veliki udeležbi članov in uniformirancev ZŠAM Žiri
na proslavi ob 40-letnici ZŠAM Črnomelj - Metlika, ki bo 13. julija letos.
V letu 1995 je izvršni odbor uspešno deloval, tako na področju varnosti in preventive v prometu
- v Žireh in v Gorenji vasi, pridobivanju novih članov, imeli smo več sestankov, organiziran je
bil in uspešno izpeljan izlet na Martinovo soboto na Štajersko; zelo uspešni pa so bili naši člani
na tekmovanju v balinanju.
Nadalje je predsednik ZŠAM Žiri izrazil željo po pomladitvi - pridobitvi več novih članov v
združenje, za kar se sami že trudimo. Izvršni odbor je mnenja, da se bo morala tudi zveza bolj
potruditi, da bo znala pritegniti te ljudi v organizacijo, drugače se bo število članov začelo
zmanjševati.
Ponosni smo lahko, da imamo v našem združenju kar 66 uniformiranih članov, število le-teh se
še povečuje, kateri nas na vseh srečanjih zgledno zastopajo.
V nadalji razpravi se je športni referent Vojko Poljanec zahvalil vsem članom balinarjem za
sodelovanje, saj leto za letom zastopajo naše združenje na med društvenih tekmovanjih
sosednjih društev Logatec, Cerkno, Idrija in Žiri. Poudaril pa je, da v Gorenji regiji med društvi
v letu 1995 ni bilo nobenega športnega tekmovanja, upa pa, da bo v letošnjem letu več športnih
tekmovanj.
Iz poročila blagajnika Jožeta Cankarja je razvidno, da društvo komaj sproti premaguje finančne
težave pri pokrivanju rednih minimalnih stroškov združenja, saj je edini vir prihodka le letna
članarina članov ZŠAM Žiri. Upamo lahko le, da nam bodo v prihodnje na pomoč priskočile
tudi nove občine, čeprav nam je jasno, da je sedaj prva skrb le-leh čimhitrejša ureditev
razpadajočih cest v Poljanski dolini. Prav šoferji smo najbolj prizadeti , saj dan na dan vozimo
in vijugamo med nastalimi luknjami na cestišču in težko zagotavljamo varno vožnjo potnikov in
tovorov.
Besedo je nato povzel Albin Zevnik, predsednik ZŠAM Kranj in predstavnik Zveze ZŠAM RS.
Povedal je, da je še vedno premalo narejenega v zvezi s pravicami šoferjev in avtomehanikov.
Še vedno čakamo na sprejem Zakona o varnosti v cestnem prometu, ki bo verjetno prinesel
vsem voznikom veliko sprememb in novosti. Opozoril je na še vedno nerešen problem na
mejnem prehodu Dolga vas, kjer je čakalna doba še vedno predolga. Ugotavlja se, da se
varnostna situacija na cestah ni vidno izboljšala od preteklega leta.
Ob koncu izvajanja je vsem šoferjem in avtomehanikov zaželel varno in srečno vožnjo.

Prisotne na občnem zboru je pozdravil tudi Franc Rebec, predsednik regijskega odbora in
predsednik uniformirancev ZŠAM Slovenije. Opozoril je predvsem na pomembne obletnice, kot
so 75-letnica obstoja ZŠAM in 20 let obstoja evropskega združenja šoferjev in avtomehanikov.
Pozval je k sodelovanju društev na 15. državnem tekmovanju šoferjev in avtomehanikov, ki bo
v juniju 96 - kraj še ni določen.
Povabil je še k rednemu sodelovanju članov društva na regijskih sestankih Gorenjske in zaželel
vso srečo izvršnemu odboru ZŠAM Žiri pri nadaljnem vodenju društva, in zaželel vsem članom
varno vožnjo.
V točki plan dela za leto 1996 je bilo dogovorjeno, da bo društvo delovalo po ustaljenih
smernicah in poskušalo biti čimbolj aktivno na vseh področjih.
Na občnem zboru so bile podeljene plakete tovarištva za dolgoletno delo in sodelovanje
naslednjim članom: Vojku Poljanec, Francu Podobniku in Janezu Miklavčiču.
Izkaznice z nazivom častnega člana ZŠAM Žiri so prejeli dolgoletni člani in sicer: Anton Baloh,
Janez Buh, Polde Filipič, Jakob Frelih, Franc Frlic, Rajko Homec, Janez Jereb st., Maks Justin,
Rajko Kavčič, Maks Šinkovec in Franc Ušeničnik.
Podeljene so bile tudi značke za staž za 15 in 30 let članstva.
Vsem odlikovanim članom je predsednik ZŠAM Žiri iskreno čestital, jim zaželel zdravja in se
jim v imenu izvršnega odbora ZŠAM Žiri zahvalil za dolgoletno delo in članstvo v organizaciji.
Po končanem uradnem delu občnega zbora, so se povabljeni gostje, člani ZŠAM Žiri in njihovi
svojci še dolgo v noč zadržali v prijetnem razpoloženju.
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