POROČILO PREDSEDNIKA
O DELU ZŠAMa ŽIRI ZA LETO 2011

Spoštovani gostje, spoštovane članice in člani
Vesel sem da lahko kot predsednik ZŠAM Žiri podam poročilo o delovanju
našega združenja za leto 2011.
Delo v ZŠAM Žiri je večinoma potekalo po začrtanem programu, je pa prišlo
tudi nekaj dodatnih nalog, ki smo jih tudi uspešno sproti rešili.
Žal pa smo se morali v obdobju od zadnjega občnega zbora poslovili od
našega člana iz Žirov Milana Novaka, ki je bil član našega združenja 25 let.
Pomočnici poveljnika ZŠAM Žiri in praporščaku se zahvaljujem za udeležbo na
pogrebu našega člana, da sta bila na pogrebu prisotna le dva naša člana je bila
želja pokojnikovih domačih.
SPOMIN NA PREMINULEGA ČLANA počastimo z minuto molka.
SLAVA NJEGOVEMU SPOMINU!
Upravni odbor se je sestal na šestih rednih in dveh izrednih sejah. Naše
združenje trenutno šteje 242 članov. Na vseh sejah so bili prisotni tudi člani
nadzornega odbora.
Delo združenja je v letu 2011 je potekalo po programu, ki smo ga sprejeli na
lanskem občnem zboru.
Podrobno poročilo o uniformiranih članov bo podal poveljnik uniformiranih
članov Vojko Jezeršek.
Blagajniško poročilo pa bo podala Agata Selak.
V preteklem letu smo se udeležili več občnih zborov in sicer na Jesenicah,
Slovenskih Konjicah, Idriji,Zgornje savinski dolini, ter AMD Žiri – povsod smo
bili zelo lepo sprejeti.
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Kot vsako leto smo tudi letos v septembru prispevali k varovanju otrok v prvih
šolskih dneh. Bili smo prisotni v treh občinah. Varovanje otrok smo opravljali v
Železnikih, v Žireh, v Gorenji vasi, Poljanah in Sovodnju.
V občini Škofja Loka pa ni bilo potrebe po varovanju otrok iz naših vrst.
Naše združenje se čuti dolžno, da opravlja nalogo varovanja otrok v prvih
šolskih dneh, saj se že od vsega začetka ukvarja s preventivo v cestnem
prometu za naše malčke, ki so vsak dan udeleženci v prometu kot pešci ali
kolesarji.
Tudi letos smo se v novembru vključili v akcijo »bodi viden bodi previden« v
občini Žiri 2 x in v Gorenji vas 1 x z geslom »bodi viden bodi previden –
stopimo iz teme. V Žireh smo akcijo ponovili tudi v februarju, ker se je pokazalo
da so take akcije še kako potrebne za spodbujanje večje varnosti v večernih
urah. Ta akcija je bila predvsem namenjena starejšim občanom.
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 400 kosov materiala, ki smo ga dobili od Svetov za preventivo iz že
navedenih občin.
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.
V akciji v Žireh smo delali skupaj s Policijsko postajo Škofja Loka.
Našemu župniku v Žireh g. Igorju Jereb smo poslali objavo, da je preko oznanil
ljudi opozoril za nevarnost ki se skriva na temačnih cestah glavnih ulic po mestu
in izven naselja.
Društvo upokojencev Žiri smo prav tako opozorili preko elektronske pošte,
Da obvestijo in opozorijo svoje člane, da bi bolj uporabljali svetleča telesa.
Društvo upokojencev Žiri je potem preko Radia Sora vse svoje člane opozoril na
uporabo svetlečih teles, ki jih delimo že vrsto let.
V letu 2011 smo skozi celo leto sponzorirali Katji Pivk 5 dirk v kartingu in smo
ji tako pomagali osvojiti naslov državne prvakinje.
Na upravnem in nadzornem odboru smo se odločili, da nocoj Katji Pivk
podelimo plačano člansko izkaznico ZŠAM Žiri.
Katja na svojem kombinezonu in na prikolici nosi znak ZŠAM Žiri, kar pomeni
da dela reklamo za naše združenje na vseh tekmah v Sloveniji in tujini.
V lanskem letu smo obljubili, da bomo v tekočem letu zamenjali kravate in tudi
to smo naredili.
Če še kdo od uniformiranih članov ni dobil nove kravate, naj jo prevzame pri
naši Agati.
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V preteklem letu se je v naše združenje,vpisalo 8 novih članov,katerim bomo
izkaznice tudi nocoj podelili.
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.
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 2011 smo organizirali in povabili vse člane na kostanjev – gobarski
piknik k Čufarju v Žirovski vrh. Ta piknik je obiskalo blizu 130 članov in
soprog članov našega združenja. Obenem pa bi se rad zahvalil za prisotnost
članom pobratenega združenja Slovenske Konjice, saj je za poskočno glasbo na
pikniku in dobro vzdušje poskrbel prav njihov ansambel. Našega piknika sta se
udeležila tudi dva člana iz ZŠAM Idrija.
Ob tej priliki bi se rad zahvalil za gostoljubnost Tilki in Jožetu Petrovčiču, ki
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 skupaj z družinskimi člani ne udeležuje takih srečanj.
V novembru smo organizirali vsakoletni jesenski izlet na Kozjansko in
Bizeljsko. Izlet je bil zelo dobro izpeljan, kot voznik avtobusa se je potrudil
Boris Dvojmoč in pa Turizem Podčetrtek, ki nam je pripravil in izpeljal čudovit
program izleta.
Je pa velika škoda, da smo se na izlet peljali le s polovico zasedenega avtobusa.
Nekateri ste se kasneje opravičevali, da niste dobili vabila, ali da niste vabila, ki
je bil za piknik, prebrali tudi na drugi strani.
Prihodnjič vam bomo napisali da poglejte vabilo tudi na drugi strani.
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Po dolgem času prerekanja članov ZŠAM Cerkna, kdo mora organizirati
balinarsko srečanje, so Cerkljani ugotovili, da sledi organizacija balinanja njim
in so po enomesečni zakasnitvi kljub temu pripravili tekmovanje v balinanju.
Pred tekmo pa so se dogovorili, da v to balinarsko ligo ne more nobeno drugo
združenje, ker sta bila zainteresirana ZŠAM Jesenice in ZŠAM Ilirska Bistrica,
da bi sodelovala v naši ligi. Cerkljani so se tako odločili, da izstopijo iz
balinarskega turnirja, če v ta turnir vstopi neko novo združenje. Nazadnje je bilo
sklenjeno, da v balinarskem turnirju ostanejo ZŠAM Cerkno, ZŠAM Idrija,
ZŠAM Logatec, ZŠAM Žiri in ZŠAM Slovenske Konjice. Vsa združenja ki
sodelujejo v balinarskem turnirju so prejeli tudi program športnega tekmovanja
za obdobje 10 let vnaprej.
Po končani tekmi je prehodni pokal osvojil ZŠAM Logatec.
24. julija smo organizirali Krištofovo nedeljo oz. 10. obletnico praznovanja.
Praznovali smo v Šmartinski cerkvi v Stražišču pri Kranju, prav tam, kjer je bila
pred 10 leti izpeljana prva sv. maša za voznike na god Sv. Krištofa.
Rad bi se zahvalil obema župnikoma g. Igorju Jerebu in Bojan Likar, še posebej
pa Albinu Zevniku, ki je pripomogel k organizaciji, da je vse lepo potekalo, od
sv. daritve, pa do postrežbe po koncu maše.
Hvala tudi ZŠAM Slovenske Konjice, ZŠAM Idrija, ZŠAM Zg. Savinjske
doline, ki so se tudi udeležili 10. obletnice Krištofovanja v Stražišču. Prav lepa
hvala vsem uniformiranim članom našega združenja, ki ste bili prisotni na tej
slovesnosti.
Naša delegacija se je potem naslednjo nedeljo prav tako udeležila praznovanja
Sv. Krištofa v Sl. Konjicah, kjer je pa ZŠAM Slovenske Konjice, tudi zelo lepo
pripravil program praznovanja. Lepa hvala predsedniku Viliju Podrgajsu za
povabilo.
V lanskem decembru smo organizirali predavanje za poklicne voznike
kamionov in avtobusov in sicer: v Škofji Loki 2 po 7 – urno in v Žireh tudi
2 po 7 – 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.
Moram pa tukaj pohvaliti našega povelnika Vojkota Jezerška,ker je največ
pripomogel da je predavanje potekalo in da je potekalo nemoteno.
V četrtek, 3. februarja 2010 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, tako kot je naše združenje.
Oddana je bila vloga društvo v javnem interesu na ministrstvu za promet v
Ljubljani in sedaj čakamo odgovor .…
Tudi letos lahko pri blagajničarki poravnate članarino za tekoče leto, oziroma jo
lahko poravnate tudi preko banke po položnici katere ste dobili ob vabilu na
občni zbor. Ob dokazilu, da imate poravnano članarino, pa lahko potrdite
članske izkaznice pri blagajničarki.
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. 2. 2012
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