POROČILO PREDSEDNIKA ZŠAM Žiri za leto 2008

Spoštovani gostje, spoštovane članice in člani
Vesel sem da lahko kot predsednik ZŠAM Žiri podam poročilo o delovanju
našega združenja za leto 2008.
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 Alojza
Pivka in Marjana Lapajne. Oba 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 petih rednih in dveh izrednih sejah. Trenutno
imamo 247 članov, od tega je skoraj eno tretjino uniformiranih članov.
Delo združenja je v letu 2008 je potekalo na več ravneh. Podrobno poročilo o
delu uniformiranih članov bo podal poveljnik uniformiranih članov Vojko
Jezeršek.
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.
V lanskem letu smo prav tako izvedli akcijo varovanja kolesarske tekme
»Maraton Franja«.
Sponzor nas je seznanil, da je od vsakega udeleženca na maratonu, od vplačane
štartnine namenil po 2 € za obnovo bolnice Franja, kar je skupaj naneslo 6200 €.
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Rad pa bi se zahvalil 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 120 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 od
vsakodnevnega napornega tempa, kakršnega doživljamo zadnja leta.
V preteklem letu smo se udeležili balinarskega turnirja v Slovenskih Konjicah,
kjer smo dosegli odlično četrto mesto. Hvala vsem zagnanim tekmovalcem.
V lanski jeseni smo v novembru izpeljali tradicionalni izlet v Prlekijo.
Avtobus ki ga je vozil Marjan Lavtar, smo kar hitro zapolnili, saj je bil program
ki nam ga je pripravil Jože Petrovčič dokaj zanimiv.
Udeležili smo se več občnih zborov – na Jesenicah, Trbovljah, Slovenskih
Konjicah, Avto moto društva Žiri in pa Avtoprevozniške zbornice. Povsod smo
bili zelo lepo sprejeti.
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.
V letošnjem letu nam je firma REDZION, obnovila našo spletno stran, katero si
obnovljeno lahko tudi ogledate.
Ivi Jereb iz Žirovnice pri Žireh je dal prispevek za srebrni žebljiček, ki se je
pridružil obstoječim žebljičkom na praporu.
Vsi ki bi želeli imeti na praporu svoj žebljiček, lahko z največjim veseljem, to
tudi storijo.
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Pri blagajničarki lahko potem poravnate članarino za tekoče leto. Tam lahko
tisti, ki še niste dobili, vzamete tudi koledar ZŠAM za leto 2009. Na razpolago
pa imamo tudi kravate, sponke za kravato, gumbe za uniformo, zaponke za pas.
Z veseljem lahko poudarim, da za vodenje našega 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 in pričakujem uspešno sodelovanje tudi v bodoče.
Srečno želim vsem šoferjem in šoferkam, našim članom in njihovim domačim.
Predsednik ZŠAM Žiri:
Marijan Dolenec
Žiri, dne 14. 3. 2009
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