REDNI LETNI OBČNI ZBOR ZŠAM ŽIRI - ODLIČNO USPEL
Letošnji 19. redni letni občni zbor ZŠAM Žiri je bil organiziran v Partizanu v Gorenji vasi v
soboto, dne 14. marca.
Poleg velikega števila prisotnih članov ZŠAM Žiri, so se občnega zbora udeležili tudi
predstavniki povabljenih društvev ZŠAM-ov in sicer iz: Jesenic, Bleda, Tržiča, Kranja,
Logatca in Črnomlja- Metlika- Semič. Povabilu so se odzvali tudi predstavniki Zveze ZŠAM
Slovenije Franc Rebec, predsednik regijskega odbora in predsednik uniformirancev Slovenije,
sekretar Zveze ZŠAM Slovenije Stane Inkret, Ivan Demšar, inšpektor za varnost prometa UNZ
Kranj, Jože Petrovčič, pomočnik komandija Policije Škofja Loka, župan občine Gorenja vas Poljane Jože Bogataj, predsednik Notranjske regije Marjan Šen, predsednik AMD Žiri Tomaž
Jereb in predstavnik Alpine, d.d., Žiri.
Na osnovi predlaganega dnevnega reda, so bila najprej pregledana poročila o delu združenja v
letu 1997. Predsednik ZŠAM Žiri Anton Kržišnik je v svojem poročilu z velikim navdušenjem
poudaril, da se je članstvo ZŠAM Žiri v obdobju zadnjega leta povečalo kar za 30 članov, kar
pomeni vzpodbudo za nadaljnje še bolj zagnano delo tako upravnega odbora kot tudi za še
večjo udeležbo članov združenja na raznih srečanjih. Upravni odbor se je skozi vse leto redno
sestajal na sejah. Sproti so si zadajali nove naloge, ki so bile za takratni čas pomembne. Tako so
tudi ugotovili, da je za zadovoljivo delovanje uniformiranih članov, potrebno zamenjati
poveljnika uniformirancev, kar je bilo na tem občnem zboru tudi povedano. Za novega
poveljnika je bil potrjen Vojko Jezeršek, ki je obljubil vestno delo na tem področju.
V preteklem letu so bili organizirani kar trije izleti in sicer ob 75-letnici Združenja ZŠAM
Slovenije v Dolenjske toplice, udeležili smo se evropskega srečanja šoferjev in avtomehanikov
v Opatiji, v novembru pa je bil organiziran že kar tradicionalni izlet, tokrat na primorski konec.
Predsednik je ob koncu svojega poročila za leto 1997 zaželel vsem prisotnim srečno in varno
vožnjo, ter dobrega počutja na občnem zboru.
V nadaljevanju občnega zbora je bilo iz poročil predsednika nadzornega odbora in blagajnika
razvidno, da je finančno poslovanje potekalo v skladu s predpisi, in da je bilo ob primopredaji
med starim in novim blagajnikom v začetku leta 1998 poslovanje brez napak.
Referent za šport je poudaril, da so na tem področju delovali le balinarji, ki so tekmovali le
enkrat in zasedli tretje mesto. Zaželel je večjo aktivnost na športnem področju.
V razpravo na dana poročila se je vključil Franc Rebec, ki je soglašal z zamislijo ZŠAM Žiri,
da v svoje vrste povabijo člane iz bivšega Škofjeloškega združenja.
Stane Inkret je na kratko obrazložil glavne značilnosti novega Zakona o varnosti v cestnem
prometu, ki naj bi izšel v prihodnjem mesecu. Največja novost na tem področju so kazenske
točke in visoke kazni za vse voznike. Za poklicne voznike bo ta zakon predstavljal še večjo
strpnost pri vožnji ob upoštevanju prometnih predpisov.
Jože Petrovčič, pomočnik komandirja Policije Škofja Loka je prisotnim obrazložil kakšna je
bila prometna varnost v preteklem letu na področju občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane,

Železniki in Žiri. Opozoril je predvsem na slabe razmere na cestah, ki so večkrat tudi
povzročitelji nesreč. Zopet je poudaril, da moramo za varnost v cestnem prometu poskrbeti
predvsem sami za sebe in za vse udeležence v prometu.
Z razpravo je nadaljeval Ivan Demšar, inšpektor za varnost prometa UNZ Kranj, kateri se je
najprej zahvalil za povabilo, saj končuje delo inšpektorja za varnost UNZ Kranj in svojo
funkcijo predaja mlajšemu kolegu Dragu Zadnikarju. Iz statistike za varnost prometa na
Gorenjskem za leto 1997 je razbrati, da je le-ta še slabša od preteklega leta. Poudaril je, da bo z
novim zakonom o varnosti cestnega prometa bo naša država za kršitelje cestnoprometnih
predpisov zelo povečala denarne kazni in kazni s točkami in se tako približala evropski
zakonodaji.
Župan občine Gorenja vas - Poljane Jože Bogataj je prav prisrčno pozdravil občni zbor
Združenja šoferjev in avtomehanikov Žiri in vsem zaželel dobrodošlico v Gorenji vasi. Še
posebej je pozdravil vse prisotne uniformirane člane združenja. Vsem članom, ki pomagajo in
prispevajo k večji varnosti v prvih šolskih dneh v septembru, se je ob tej priliki zahvalil in
poudaril, da je taka oblika sodelovanja potrebna še v večji meri. Zelo dobrodošla bi
bila tudi kakšna ura prometne vzgoje v osnovni šoli. Združenju je zaželel v bodoče uspešno
delo in predvsem dobro sodelovanje še naprej v občinskem merilu.
Član predsedstva Z ZŠAM Slovenije in predsednik ZŠAM Kranj Albin Zevnik je pozdravil
navzoče, se posebej pohvalil upravni odbor združenja, da zelo dobro dela in da bi bil lahko za
zgled društvom Gorenjske regije, še posebej pri povečevanju članstva v združenju.
Potrjena je bila tudi višina članarine ZŠAM Žiri za leto 1998, ki znaša 3800 SIT.
Na koncu rednega dela občnega zbora, so bila podeljena tudi značke in priznanja.
Značke za staž za 10 let so prejeli Demšar Tomaž, Gladek Andrej, Jelovčan Srečko, Nagode
Robert, Petrič Oskar in Štremfelj Dušan. Značke za staž za 15 sta prejela Marjan Lavtar in
Marko Rupert, značke za staž za 20 let sta prejela Bergant Janez in Jenko Franc, za 35 let
članstva je značko za staž prejel Oblak Božo, za 40 let članstva pa je prejel značko Filipič
Polde.
Značke s srebrnim vencem so prejeli Zemljarič Marjan, Andreuzzi Slavko in Kavčič Bojan.
Značke z zlatim vencem so bile podeljene Dolinar Alojzu, Modrijan Miru, Kržišnik Antonu in
Dolinar Alojzu.
Plaketo tovarištva sta prejela Cankar Jože in Vehar Janez.
Plaketo humanosti je prejel Dolenec Marijan.
Plaketo s srebrnim vencem je prejel Demšar Ivan, inšpektor za varnost UNZ Kranj.
Na pobudo Združenja šoferjev in avtomehanikov Žiri je Franc Rebec v imenu Zveze ZŠAM
Slovenije podeli plaketo ob 75-letnici obstoja združenja Alpini tovarni obutve, d.d., Žiri.
Prav tako je prejel plaketo ob 75-letnici obstoja združenja predsednik Anton Kržišnik.
Tako je bil predlagani dnevni red uradnega dela občnega zbora izčrpan.
Po zakuski smo se vsi poveselili ob zvokih ansambla Zimzelen, ki nas je zabaval še dolgo v
noč.
Marijan Dolenec

