POROČILO PREDSEDNIKA
O DELU ZŠAM-a ŽIRI ZA LETO 2012

Spoštovani gostje, spoštovane članice in člani
Vesel sem da lahko kot predsednik ZŠAM Žiri podam poročilo o delovanju
našega združenja za leto 2012.
Delo v ZŠAM Žiri je večinoma potekalo po začrtanem programu.
Žal pa smo se morali v obdobju od zadnjega občnega zbora poslovili od treh
naših članov in sicer od: Janeza Seljaka iz Žirov, Albina Zevnika iz Kranja
Janeza Oblaka iz Dobrave, jutri v nedeljo pa se bomo ob 16.00 uri na
Dobračevi pri Žireh poslovili od Vinka Koklja iz Žirov.
Poveljniku Vojku Jezeršku ter pomočnici in pomočniku poveljnika ZŠAM
Žiri in praporščaku se zahvaljujem za udeležbo na pogrebih naših članov. Prav
tako se moram zahvaliti vsem našim uniformiranim članom in članom drugih
društev, da so se udeležili pogrebov naših stanovskih članov.
SPOMIN NA PREMINULE ČLANE počastimo z minuto molka.
SLAVA NJIHOVIM SPOMINU!
Upravni odbor se je sestal na sedmih rednih in treh izrednih sejah. Na vseh
sejah so bili prisotni tudi člani nadzornega odbora.
Naše združenje trenutno šteje 238 članov.
Delo združenja je v letu 2012 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.
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V preteklem letu smo se udeležili več občnih zborov – povsod smo bili zelo lepo
sprejeti.
Leto 2012 je bilo za naše združenje izredno pomembno. Združenje je prijelo
Občinsko priznanje občine Žiri. Prijeli pa smo tudi srebrni znak policije.
Oba priznanja nam veliko pomenita. Da smo dobili ta priznanja se moram
zahvaliti vsem vam, ki redno pomagate pri preventivnih akcijah katere naše
združenje opravlja. Tukaj pa bi še prosil vse uniformirane člane da se naših
akcij udeležujete v večjem številu, kajti priznanja ki smo jih dobili so za nas
obveza po še večjem delu na področju preventive in vzgoje v cestnem
prometu.
Združenje je tudi prijelo ODLOČBO, ki se glasi.
Društvu Združenje šoferjev in avtomehanikom Žiri, s sedežem Loška cesta 17
Žiri, ki ga v postopku zastopa pooblaščenec Dolenec Marijan, se podeli status
društva, ki deluje v javnem interesu na področju preventive in varnosti v
cestnem prometu.
Podpisal ga je minister Zvone Černač.
Združenje bo letos, ko bomo pošiljali vabila za kostanjev piknik in za izlet,
hkrati vsem vam poslali tudi obrazce, s katerim boste lahko podarili 0,5 % svoje
dohodnine našemu ZŠAM-u. Obrazci bodo že izpolnjeni z podatki ZŠAM-a;
vi pa dodaste samo svoje podatke in jih oddate, na najbližjo davčno upravo.
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 na Sovodnju.
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.
Varovanje smo ponovili tudi po zimskih počitnicah v mesecu marcu.
Tudi letos smo se udeležili akcije očistimo slovenijo v enem dnevu, delo je
potekalo na področju Jarčje doline.
V Poljanah smo se udeležili akcije BICIKL 2012 Kaj veš o prometu. Povabila
nas je avtošola Praktikum in Osnovna šola Poljane, da smo delali kot komisija
pri opravljanju kolesarskih izpitov.
V Žireh smo dvakrat varovali procesijo in sicer za Veliko noč in pa za sveto
rešnje telo in kri.
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Konec aprila so v Žireh potekali čipkarski dnevi, uprizorjen je bil veliki
spektakel ob Rapalski meji. Naše združenje je prevzelo urejanje prometa in pa
parkirišč.
V osnovni šoli je potekala revija pevskih zborov, tako da smo na željo
pevskega zbora Srebrni glas, prevzeli urejanja parkirišč in usmerjanja prometa.
Na dan motorčkarjev v Žireh smo pomagali policiji iz Škofje Loke pri
predstavitvi spretnostne vožnje na Alpinskim parkirišču, ki pa zaradi slabega
vremena ni dobro uspela .Kljub temu smo razdelili veliko propagandnega
materiala, ki smo ga dobili od SPV ja občine Žiri.
Prostovoljno gasilsko društvo Dobračeva je praznovalo 120 letnico obstoja.
V ta namen so priredili veliko parado skozi Žiri. Naše združenje je prevzelo
varovanje parade od Alpine pa do gasilskega doma na Dobračevi.
Na god svetega Krištofa smo imeli sveto mašo in blagoslov avtomobilov
V Gorenji vasi. Udeležilo se je 40 članov našega združenja. S praporjem so
sodelovali tudi člani ,pobratenega združenja ZŠAM a Slovenske Konjice
in pa ZŠAM Idrija.
Po končani maši pa smo se zbrali na Dobravi pri Brodarju,
na zakuski in prijetnem klepetu.
Naslednjo nedeljo pa je pet članska delegacija vrnila obisk v Slovenskih
Konjicah. Ob tej priložnosti smo po sveti maši obiskali dom za starejše občane,
kjer so člani ZŠAM- ov in pa pevci pripravili poseben program za vse ki živijo
v domu.
Tudi letos smo se vključili v akcijo »bodi viden bodi previden« v občini Žiri, in
v občini Gorenji vas Poljane. 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.
V letu 2012 smo bili sponzor Katji Pivk v vrednosti 450 Evrov in smo ji tako
pomagali osvojiti naslov državne prvakinje v Kartingu.
Ponosni smo lahko da imamo take športnike v naših vrstah, ki nosijo našo
reklamo na vseh dirkah po Sloveniji in izven ne.
V lanskem letu smo prav tako izvedli akcijo varovanja kolesarske tekme
»Maraton Franja. 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.
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Ob tej priliki se želim zahvaliti vsem poveljnikom in pomočnikom za odlično
organizacijo varovanja maratona .Franja
V novembru 2012 smo organizirali in povabili vse člane na kostanjev –
gobarski piknik k Čufarju v Žirovski vrh. Ta piknik je obiskalo blizu 110
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
v spremstvu Mateje.
Ob tej priliki bi se rad zahvalil za gostoljubnost Tilki in Jožetu Petrovčiču, ki
nas vsako leto pogostita v njihovi brunarici.
V novembru smo organizirali vsakoletni jesenski izlet na Dolensko.
Lanski izlet smo poimenovali strokovna ekskurzija. Obiskali smo tovarno
avtomobilov Renault Revoz v Novem Mestu. Dolga so bila pogajanja in
usklajevanja datuma, in pa kakšno število udeležencev lahko obišče Revoz.
Gospa Urška Bohor je potem omogočila da so lahko vsi udeleženci obiskali in
si ogledali proizvodnjo v tovarni Revoz. V Revozu so nas prav prisrčno
sprejeli.
Po ogledu nas je pot vodila mimo Otočca do jame Kostanjevica, ki je bila zelo
zanimiva in veliko novega o jamah smo izvedeli. Za kosilo smo izkoristili
Kostanjeviški Hram v sredini Kostanjevice. Po kosilu pa nas je Boris
Dvojmoč zapeljal še v lepo zidanico na vrh nad Krškim.Tam je čas prav hitro
minil in že je bilo treba domov.
Z Društvom Rokovnjači iz Zgornje Besnice smo se dogovorili da bomo
pomagali 7. in 14. oktobra urejati promet na kostanjevem pikniku v Zgornji
Besnici.
Delo v Besnici je bilo zelo razgibano, so pa tudi člani društva Rokovnjači lepo
poskrbeli za naše člane, tako da nismo bili ne žejni ne lačni. Rokovnjači hvala.
Turnir Balinanja je potekal Idriji. Domov smo prinesli pokal za tretje mesto.
Prehodni pokal pa je ostal pri sosedih v ZŠAM-u Idrija. So pač bili
najboljši.
Delegacija ZŠAM-a Žiri je po prvem novembru obiskala grobove pokojnih
predsednikov ZŠAM a Žiri. Obiskali smo grob Alojza Firšta v Žireh, Milana
Krmelja v Gorenji vasi ,in na koncu še grob Albina Zevnika v Zg. Bitnjah.
Sestali smo se tudi z družino Zevnik, kjer smo dobili veliko starega arhiva za
ZŠAM Žiri.
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Ob obisku predsednika Slovenije Gospoda Danila Turka v Žireh smo tudi
prevzeli določeni del urejanja prometa, pred dvorano Partizan.
Predavanje za poklicno kvalifikacijo NPK, pa je v letošnjem letu potekala v
mesecu marcu in sicer enkrat v Žireh in danes dopoldne v Škofji Loki
Predavanje je potekalo zato tako pozno, ker ga prej niso na ministrstvu
pripravili in potrdili za leto 2013.
Rad pa bi se za dobro sodelovanje zahvalil avtošoli »B&B« ki nam je s svojim
predavatelji to omogočila. Tako smo lahko speljali predavanja v našem bližnjem
kraju.
.
Moram pa tukaj pohvaliti našega poveljnika Vojka Jezerška, ker je največ
pripomogel da je predavanje potekalo in da je potekalo nemoteno.
V decembru smo tudi urejali promet v Žireh pred muzejem, kjer je potekal
program »Življenje na Žirovskem«.
Tudi letos lahko pri blagajničarki poravnate članarino za tekoče leto, oziroma
jo lahko poravnate tudi preko banke,seveda se moram opravičiti za ne ljubi
dogodek,ki se je nam pripetil ob tiskanju položnici katere ste dobili ob vabilu na
občni zbor .V transakciskim računu je prišlo do napake,tako da nekateri niste
mogli poravnati članarine. Vsem ,ki od danes naprej neboste imeli poravnane
članarine bomo položnico ponovno poslali.
Naj zaključim. Vsem tukaj prisotnim poudarjam, da naše združenje dobro
deluje le z vestnimi in prizadevnimi člani, predvsem v upravnem odboru, torej
z ljudmi 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
Gorenja vas, dne 09.03. 2013
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