POROČILO PREDSEDNIKA ZŠAM Žiri za leto 2007

Spoštovani gostje, spoštovane članice in člani
Vesel sem da lahko kot predsednik ZŠAM Žiri podam poročilo o delovanju
našega združenja za leto 2007.
Delo v ZŠAM Žiri je večinoma potekalo po začrtanem programu, nekaj svari pa
je prišlo tudi izven plana, tako da smo tudi te stvari reševali sproti kakor se je le
dalo z vašo pomočjo in vašo udeležbo na prireditvah.
V obdobju od zadnjega občnega zbora smo se poslovili od dveh članov Otona
Zajc in Franca Podobnik, ki je bil v našem združenju od vsega začetka, pa do
konca član upravnega in nadzornega odbora in je bil v združenju nam vsem kot
oče združenja. Oba sta v našem združenju pustila nepozaben pečat minulega
dela.
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 petih rednih in dveh izrednih sejah. Trenutno
imamo 237 članov, od tega je skoraj eno tretjino uniformiranih članov.
Delo združenja je v letu 2007 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 Likovič.
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 pomagati
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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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 več kot tristo članov iz različnih združenj in
gasilskih društev.
Ob tej priliki se želim zahvaliti Anici Likovič in Mariji Jezeršek za izpeljavo
obeh akcij in organizacijo varovanja maratona, zaradi službene odsotnosti
poveljnika uniformiranih članov.
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.
Prav tako smo lansko leto organizirali in povabili vse člane na kostanjev –
gobarski piknik k Čufarju v Žirovski vrh. Ta piknik je obiskalo blizu 100 članov
in soprog članov našega združenja.
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.
Nekateri naši člani so sodelovali na »Rally Lučine«, kjer smo poskrbeli za
varovanje proge in pobiranju vstopnine, ki je skupno znašala kar 9800 EUR.
Po končani prireditvi pa nam organizator ni dal obljubljeno plačilo, tako da
letošnje leto ne bomo več sodelovali, kljub naši dobri volji, da radi priskočimo
na pomoč.
Udeležili smo se tudi balinarskega turnirja v Idriji.
V lanski jeseni smo v novembru izpeljali tradicionalni izlet v okolico Kopra.
Avtobus ki ga je vozil Boris Dvojmoč, smo kar hitro zapolnili, saj je bil program
ki nam ga je zaupala Potovalna agencija Alpetour dokaj zanimiv.
V programu smo imeli da se udeležimo v uniformah in s praporjem maše na
Kokrici pri Kranju, kamor nas je povabilo združenje iz Kranja oz. predsednik
ZŠAM Kranj Benjamin Jeruc. Ker pa so bila v kranjskem združenju takrat zelo
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težke razmere glede delovanja in obstoja združenja, tako da je potem predsednik
kranjskega združenja odstopil od predsednikovega položaja.
Zato pa smo mi potem organizirali Krištofovanje v Žireh z blagoslovom kipca
našega zavetnika, katerega nam je izdelal umetnik Peter Jovanovič iz Žetine.
Prav lepa hvala vsem, ki ste se tega srečanja udeležili v uniformah, lahko bi nas
bilo tudi več, pa smo bili nekateri službeno odsotni, vljudno povabilo pa za v
prihodnje. Prav lepa hvala sponzorjem, našega zavetnika Krištofa, ki ga sedaj
hranimo v naših prostorih.
Udeležili smo se več občnih zborov – na Jesenicah, Trbovljah, Slovenskih
Konjicah in pa Avtoprevozniške zbornice. Povsod smo bili zelo lepo sprejeti.
Povsod smo morali prisotne seznaniti z sedanjim delovanjem našega združenja.
Vsa združenja ki so člani zveze imajo komaj za preživetje in jim zveza noče nič
pomagati, je pravzaprav ravno obratno, zveza svoje zahteva, taki so bili, taki so
in taki bodo ostali.
» Že na lanskem občnem zboru smo vam obljubili, da bomo naš šoferski znak
dali zaščititi. …
V letošnjem letu, je kar dostikrat bilo izpostavljeno vprašanje, kdo je lahko član
našega združenja. Kdo je lahko član v našem združenju je točno zapisano v
našem statutu.
(izvleček iz statuta)
Prepis iz statuta – splošne določbe, člen 1.
ZŠAM Žiri je prostovoljno samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb,
ki se združujejo zaradi skupnih interesov svojih članov.
V Združenju šoferjev in avtomehanikov Žiri so včlanjeni poklicni vozniki
motornih vozil vseh kategorij, avtomehaniki, vozniki gradbene, gozdne,
kmetijske in druge mehanizacije, pripadniki drugih poklicev, v dejavnosti
cestnega prometa in zainteresirani občani.
Statut je bil sprejet 11. 3. 2006 in s strani občinske uprave Škofja Loka potrjen
18. 4. 2006 in je bil že večkrat predstavljen na občnih zborih, možno pa se ga je
ogledati tudi na naši spletni strani.
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Nekajkrat se je pojavilo, da so poklicni vozniki našega združenja naše
uniformirane člane spraševali in šikanirali kaj delajo v našem združenju člani,
ki niso poklicni vozniki, mi pa smo vsakega našega člana, pa tudi novega člana
zelo veseli, saj vsak kdor hoče pomagati pri raznih prireditvah je dobrodošel.
Zato bi želel, da do takih konfliktov ne bi več prihajalo. Želim da bi se raje
posvetili drugim dejavnostim, kot pa da rešujemo te nepomembne probleme.
Zelo težko bi bilo izpeljati dela in naloge, ki se jih združenje zastavi samo s
poklicnimi vozniki, ki so po cele dneve in tedne, pa tudi mesece na terenu, delo
pa mora biti po programu, ki si ga je združenje zastavilo, v celoti izpeljano, saj
tudi to od nas pričakujejo občine in pa družba v kateri živimo.
Bilo bi pa zelo lepo, da bi se več poklicnih voznikov udeleževalo akcij, ki jih
združenje, katerega člani ste, izvaja na področju naših štirih občin in po
Sloveniji.
Upravni in nadzorni odbor predlaga, v peti točki dnevnega reda, da se delovni
predsednik da v potrditev članarino za tekoče leto (2008) v znesku 15 EUR in
ravno tako bi želeli da se članarina danes potrdi tudi za prihodnje leto 2009 v
enakem znesku, zaradi lažjega delovanja našega združenja.
V letošnjem letu nam je firma REDZION, s.p., ki tudi gosti našo spletno stran,
prispevala za zlati žebljiček, kateri se je pridružil že obstoječim žebljičkom.
Vsi ki bi želeli imeti na praporu svoj žebljiček, lahko z največjim veseljem, to
tudi storijo.
Pri blagajničarki lahko potem poravnate članarino za tekoče leto. Tam lahko
tisti, ki še niste dobili, vzamete tudi koledar ZŠAM za leto 2008. Na razpolago
pa imamo tudi kravate, sponke za kravato, gumbe za uniformo, šnodl za pas.
Tudi letos poudarjam, da za vodenje našega samostojnega združenja
potrebujemo dobre in vestne ljudi, ki jim lahko zaupamo in so pripravljeni
pomagati in delati naprej. Zahvaljujem se vsem za dobro opravljeno delo v
preteklem letu v ZŠAM Žiri.
Srečno želim vsem šoferjem in šoferkam, našim članom in njihovim domačim.
Predsednik ZŠAM Žiri:
Marijan Dolenec
Žiri, dne 16. 2. 2008, Portorož 24. 2. 2008
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