POROČILO PREDSEDNIKA ZŠAM Žiri za leto 2010

Spoštovani gostje, spoštovane članice in člani
Vesel sem da lahko kot predsednik ZŠAM Žiri podam poročilo o delovanju
našega združenja za leto 2010.
Delo v ZŠAM Žiri je večinoma potekalo po začrtanem programu, je pa prišlo
tudi nekaj dodatnih nalog, ki smo jih tudi uspešno sproti rešili.
Slalom in pa okroglo mizo po akciji »bodi viden, bodi previden« na radiu Sora
pa smo morali pač spustiti zaradi prevelikih obveznosti na delovnih mestih in
organizacije predavanj.
V obdobju od zadnjega občnega zbora smo se poslovili od dveh naših članov iz
Poljanske doline Maksa Šinkovec in Viljema Kokelj, ki sta bila dolgoletna
člana našega združenja.
Vsem članom sosednjih združenj in predvsem našim uniformiranim članom se
zahvaljujem za udeležbo na pogrebih.
Poveljniku, pomočniku in pomočnici poveljnika ZŠAM Žiri se zahvaljujem za
lepo izpeljani pogrebni slovesnosti naših članov in lepe tolažilne besede.
SPOMIN NA PREMINULA ČLANA počastimo z minuto molka.
SLAVA NJUNEMU SPOMINU!
Upravni odbor se je sestal na šestih rednih in dveh izrednih sejah. Naše
združenje trenutno šteje 228 članov. Na vseh sejah so bili prisotni tudi člani
nadzornega odbora.
Delo združenja je v letu 2010 je potekalo na več ravneh. Podrobno poročilo o
uniformiranih članov bo podal poveljnik uniformiranih članov Vojko Jezeršek.
O športnih dosežkih naših članov pa športna referentka in namestnica poveljnika
Anica Jesenko. Blagajniško poročilo pa bo podala Agata Selak.
Kot vsako leto smo tudi letos v septembru prispevali k varnosti otrok v prvih
šolskih dneh. Bili smo prisotni v dveh občinah. Varovanje otrok smo opravljali v
Žireh na treh lokacijah, v Gorenji vasi, Poljanah in Sovodnju po štirinajst dni.
V ostalih dveh občinah pa ni bilo potrebe po varovanju otrok iz naših vrst.
Čeprav varovanje otrok ni naša osnovna naloga, pa se čutimo dolžni sodelovati
pri tej akciji, da bi skupaj s Svetom za preventivo naredili več za naše malčke, ki
so vsak dan udeleženci v prometu, kot pešci ali kolesarji.
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Tako smo se vključili v akcijo »bodi viden, bodi previden« v občini Žiri dvakrat,
v Gorenji vasi enkrat z geslom »stopimo iz teme«.
Z akcijo smo pričeli pod večer na bolj neosvetljenih delih cestišča, ter opozarjali
vse kolesarje brez luči in pa mimoidoče pešce, ki niso poskrbeli za svojo varnost
z odsevnimi telesi, kot so kresničke in svetleči trakovi. V ta namen smo razdelili
preko 700 kosov materiala, ki smo ga dobili od Svetov za preventivo iz že
navedenih občin.
Skoraj vsi mimoidoči so ocenili to akcijo kot pozitivno. Tudi policijska postaja
Škofje Loke, ki nam je za to akcijo dala zeleno luč, da smo jo lahko uspešno
opravili. Prav tako pa smo o akciji sproti poročali preko radia Sora.
Prav tako smo obiskali v Žireh Društvo upokojencev, razne skupine, oziroma
delavnice, kjer smo razdelili veliko svetlečih teles in pa predstavili nevarnost
starejših neopremljenih peščev z svetlečimi telesi.
Lansko leto v septembru je bila ustanovljena nova javna agencija republike
Slovenije za varnost prometa. Direktor te agencije je Ljubo Zajc, ki ga verjetno
vsi dobro poznamo iz preteklih let. Cilj agencije pa ni le zmanjšati število
prometnih nesreč, ampak upravljati s celotnim področjem vozil in voznikov. Pod
njeno okrilje bodo s časom prišle vse avtošole in pa izpitne komisije. Poleg
cestnega prometa, bo agencija združevala še področja varnosti, železniškega in
pomorskega prometa. Prav tako bo pod to agencijo spadal tudi S P V, se pravi
da bomo tudi mi potem sodelovali in se videvali v tej agenciji.
Iz občinske uprave Škofja Loka smo dobili potrjen spremenjen Statut za
kakršnega smo se odločili na lanskem občnem zboru. Prav tako pa smo
preoblikovali vse naše znake z novimi. Seveda, ostale pa so še kravate, kar pa
nas zavezuje, da jih zamenjamo v letošnjem letu.
Naše združenje se je vključilo tudi v akcijo »očistimo Slovenijo v enem dnevu«.
Na občini Žiri, so nam odredili da očistimo Jarčjo dolino. Naša ekipa je delala
pravzaprav zelo resno in ob tej priliki moram pohvaliti Anico Jesenko, vodjo
skupine in pa še posebej družino Primoža Trček, ki se je akcije udeležila v
polnem številu.
V lanskem letu smo prav tako izvedli akcijo varovanja kolesarske tekme
»Maraton Franja« na obeh trasah. Daljši maraton je potekal po standardni
relaciji: iz Ljubljane z startom v BTC-ju preko Vrhnike, Logatca, Idrije,
Cerknega, Škofje Loke in nazaj do BTC-ja. Druga krajša relacija maratona je
bila organizirana prav tako iz Ljubljane, preko Lučin do Gorenje vasi in nazaj v
Ljubljano.
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V obeh akcijah je letos sodelovalo veliko število članov iz različnih združenj in
gasilskih društev.
Ob tej priliki se želim zahvaliti vsem poveljnikom in pomočnikom za izpeljavo
obeh akcij in organizacijo varovanja maratona.
Rad pa bi se zahvalil tudi vsem članom, ne glede kateremu združenju pripadajo,
ali gasilskim društvom za opravljeno vestno delo na teh prireditvah.
Od organizatorja prireditve smo dobili pohvalo za uspešno izpeljano nalogo, saj
ni bilo nobene pripombe za izvedbo varovanja s strani Policije in organizatorja.
V novembru 2010 smo organizirali in povabili vse člane na kostanjev – gobarski
piknik k Čufarju v Žirovski vrh. Ta piknik je obiskalo blizu 120 članov in
soprog članov našega združenja. Obenem pa bi se rad zahvalil članom
pobratenega združenja Slovenske Konjice, saj je za poskočno glasbo na pikniku
in dobro vzdušje poskrbel prav njihov ansambel in kar nekaj njihovih članov.
Ob tej priliki bi se rad zahvalil za gostoljubnost Tilki in Jožetu Petrovčiču, ki sta
nas vsako leto pogostita v njihovi brunarici. Prav lepa hvala vsem nabiralcem
gob in kostanja. Piknik bomo ponovili tudi letos, saj se je pokazalo, da prav taka
srečanja dajo pravi navdih in sprostitev našim članom združenja, škoda je le da
se še več članov ni udeležilo prijetnega druženja.
V novembru smo se podali tudi na naš tradicionalni jesenski izlet v Slovensko
Istro. Ogledali smo si Lipico, vojaški muzej »Stolp« v Lokvah, nismo pa
pozabili obiskati tudi pršutarne, saj nam je dišalo prav do avtobusa ob obisku
vojaškega muzeja. Z avtobusom smo se potem peljali do Portoroža, kjer smo se
po malici vkrcali na ladjico, ki je z nami zaplula po Piranskem zalivu, prav do
dela tiste meje, kjer naj bi potekala državna meja med Slovenijo in Hrvaško. Po
uri in pol plovbe, smo se izkrcali v Piranu, kjer smo si še ogledali prenovljeni
pomorski akvarij.
Po večerji v Portorožu, ki nam je dobro teknila, smo se vrnili v poznih večernih
urah z Alpetourjevim avtobusom nazaj domov z zanesljivim šoferjem Borisom
Dvojmočem.
4. septembra smo organizirali balinarski turnir na katerem so sodelovala še 4
druga združenja. Po dolgem času smo uvedli spet prehodni pokal. Več o
tekmovanju pa bo povedala Anica Jesenko.
Udeležili smo se srečanja in parade na Rogli, kjer pa nas podpredsednik Zveze
gospod Pečnik ni najlepše sprejel, kljub temu, da smo imeli vabilo od
organizatorja prireditve ZŠAM Zreče. Po določenih zapletih in pogovorih nas je
potem bivši predsednik Zveze Gjerkeš le pomiril in vsem prisotnim dejal, da je
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to srečanje za vse člane in za vsa združenja in tako smo lahko normalno in s
ponosom nastopili v organizirani paradi.
Osnovna šola Gorenja vas nas je povabila za varovanje osnovnošolske mladine,
ko so imeli športni dan oz. pohod na Blegoš, kar smo z veseljem sprejeli.
Prav tako smo se udeležili in organizirali »varovanje gasilske veselice« v
Gorenji vasi.
V lanskem letu smo se udeležili z eno članico poklicnega tekmovanja voznikov
Slovenije. Naše združenje je zastopala Nina Lokar.
V lanskem decembru smo organizirali predavanje za poklicne voznike
kamionov in sicer enkrat v Škofji Loki 14 – urno predavanje za temeljno
kvalifikacijo poklicnih voznikov. Za predavanje je bilo veliko zanimanja s strani
voznikov, ker ta tečaj morajo opraviti, ker tako narekuje evropski zakon.
Rad pa bi se za dobro sodelovanje zahvalil avtošoli »B&B« ki nam je s svojim
programom in predavatelji to omogočila. Tako smo lahko speljali predavanja v
bližnjem kraju.
V lanskem letu so bili ponovno izvoljeni Sveti za preventivo v občinah in tako
imamo v občini Gorenja vas Poljane enega predstavnika in v občini Žiri dva
predstavnika našega združenja.
V preteklem letu smo se udeležili več občnih zborov – na Jesenicah, Trbovljah,
Slovenskih Konjicah in Idriji ter Avto moto društva Žiri. Povsod smo bili zelo
lepo sprejeti. V Trbovljah smo se udeležili tudi parade z našim praporjem in
dvema našima članoma, kjer smo dobili tudi lepo priznanje za sodelovanje v
občinski paradi. Udeležili smo se tudi proslave ob 50 – letnici AMD Žiri, kjer
smo dobili pisno priznanje za sodelovanje.
V lanskem letu nismo organizirali »Krištofovanja«, ampak smo se ga udeležili v
Slovenskih Konjicah, kjer smo bili zelo lepo sprejeti.
V lanskem letu smo prejeli prošnjo od Katje Pivk za sponzoriranje štartnine v
»Kartingu«. Sponzorirali smo ji štiri štartnine. Obenem pa smo ji dali na
tekmovalni kombinezon naš emblem in opremili prikolico z nalepkami ZŠAM
Žiri, tako da je ponesla reklamo za naše združenje na vsa tekmovanja, kjer je
tekmovala – tudi v tujino. Katja je dosegla naziv državne podprvakinje. Zelo
smo veseli, da smo lahko sponzoriramo tako nadarjeno voznico kartinga.
V četrtek, 3. februarja je državni zbor brez glasu »proti«, sprejel zakon o
prostovoljstvu.
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Zakon predstavlja nov korak k spodbudnemu pravnemu aktu za delovanje
nevladnih organizacij. Ministrstvo za javno upravo, je že večkrat napovedovalo,
da se bo v letu 2011 lotil še zakona, ki bo enotno opredeljeval nevladne
organizacije, ki delujejo v javnem interesu. Takšno kot je naše združenje.
Tudi letos lahko pri blagajničarki poravnate članarino za tekoče leto, oziroma jo
lahko poravnate tudi preko banke.
V letošnjem letu ob vabilu na občni zbor ste vsi prejeli nove članske izkaznice
ZŠAM Žiri, ob plačilu članarine oz. z dokazilom o plačilu preko banke, jo pri
naši blagajničarki potrdite za leto 2011.
Naj zaključim. Vsem tukaj prisotnim poudarjam, da vodenje našega združenja
dobro deluje le z vestnim in prizadevnim članstvom, predvsem v upravnem
odboru, torej ljudem ki jim lahko zaupamo in so pripravljeni pomagati in delati
še naprej. Zahvaljujem se vsem za dobro opravljeno delo v preteklem letu v
ZŠAM Žiri.
Srečno želim vsem šoferjem in šoferkam in avtomehanikom ter vsem našim
članom in njihovim domačim.
Predsednik ZŠAM Žiri:
Marijan Dolenec
Žiri, dne 12. 3. 2011
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