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Žiri, 11. 3. 2003
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN
AVTOMEHANIKOV ŽIRI

Loška c. 17, 4226 Žiri
Št. transakcijskega računa: 04302-0000863381
Davčna številka: 45463760
Predsednik: 041/ 704-220
Poveljnik uniformiranih članov: 041/ 350-129

Zapisnik 24. rednega letnega občnega zbora ZŠAM Žiri
Zapisnik rednega letnega občnega zbora ZŠAM Žiri, ki je bil v soboto, dne 8. 3. 2003 s
pričetkom ob 18.00 uri v Družbenem domu Partizan v Žireh.
Prisotni člani UO Žiri: Anton Kržišnik, Alojz Dolinar, Drago Pavkovič, Boris Dvojmoč,
Marijan Dolenec, Miro Modrijan, Pavel Jereb, Primož Trček, Vojko Jezeršek,
Franc Podobnik, Jože Cankar, Stane Vehar, Jože Petrovčič in Janko Frakelj .
Opravičeno odsotni člani UO Žiri: Vojko Poljanec, Slavko Andreuzzi, Bojan Kavčič
Vabljeni: Zlatko Zaletel - sekretar Zveze ZŠAM Slovenije, Rajko Bibic – poveljnik
uniformirancev Slovenije, nekdanji sekretar Zveze Stane Inkret, župan občine Gorenja
vas – Poljane Jože Bogataj, župan občine Žiri Bojan Starman, predstavnik AMD Žiri
Peter Pivk, predstavnik ZŠAM Metlika – Črnomelj – Semič, predstavnik ZŠAM Bled,
predsednik ZŠAM Jesenice Franc Markezeti, predsednik ZŠAM Tržič Ljubče Jančev,
predsednik ZŠAM Kranj in predstavnik Zveze ZŠAM Slovenije Albin Zevnik ,
predstavnik ZŠAM Logatec, predstavniki ZŠAM Slovenske Konjice, predstavniki
ZŠAM Ivančna Gorica, predstavnik ZŠAM Cerkno in predstavnik ZŠAM Vrhnika ter
predstavnik Policije Škofja Loka Milan Pivk, Branko Filipič – SPV Žiri, predstavnica
SPV Škofja Loka in predstavnica Radia Sora Milena Miklavčič, novinar prometnega
vestnika Matjaž Cigale.

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora, pozdrav in izvolitev organov
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in overovatelja
3. Poročila:
- Predsednika ZŠAM
- Predsednika nadzornega odbora
- Blagajnika
- Poveljnika uniformirancev ZŠAM-a Žiri
- Športnega referenta
- Verifikacijske komisije
4. Razprava na podana poročila
5. Razrešitev upravnega in nadzornega odbora
6. Izvolitev predsednika in tajnika
7. Izvolitev upravnega in nadzornega odbora
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8. Potrditev članarine za leto 2003
9. Podelitev izkaznic novim članom ZŠAM-a Žiri
10. Podelitev značk za staž in priznanja ZŠAM-a
11. Podelitev priznanj SPV-ja
12. Sklepna beseda novega predsednika
Ad 1)
Predsednik ZŠAM Žiri Anton Kržišnik je otvoril 24. redni letni občni zbor in lepo
pozdravil polno dvorano članov in članic združenja in njihovih spremljevalcev ter vsem
zaželel v imenu upravnega odbora prijetno razpoloženje na občnem zboru v Žireh.
Prav tako je pozdravil vse povabljene navzoče goste in se jim zahvalil za udeležbo.
Ad 2)
Predsednik ZŠAM Žiri je za delovnega predsednika predlagal Vojka Jezerška, za člana
predsedstva pa je predlagal Dolenec Pavleta, zapisnikar je Marijan Dolenec.
Overovatelja zapisnika na tem občnem zboru sta Franc Podobnik in Boris Dvojmoč.
Za verifikacijsko komisijo pa je predlagal Uroš Jezeršek in Simon Dolenec.
Za volilno komisijo so bili predlagani Marjan Zemljarič, Miro Modrijan, Drago
Pavkovič.
Ad 3)
Delovni predsednik se je zahvalil za zaupanje v imenu celotnega delovnega predsedstva
in takoj pozval predsednika ZŠAM Žiri Antona Kržišnika, da poda letno poročilo o
delu v preteklem letu 2002.
a) Predsednik ZŠAM Žiri Anton Kržišnik je na začetku najprej predstavil
delovanje ZŠAM Žiri v preteklem letu. Upravni odbor je imel v preteklem letu
7 rednih sej. Naše združenje se je številčno povečalo na 223 članov, od tega jih je 68
uniformiranih članov. Naše združenje se je v preteklem letu veliko ukvarjalo z
varnostjo v cestnem prometu, na športnem področju, uniformirani člani so
sodelovali na raznih prireditvah. Naši člani so za prve šolske dni sodelovali v občinah
Gorenja vas – Poljane in v Žireh in poskrbeli za najmlajše šolarje ob pričetku
šolskega leta ter opozarjali voznike na previdnost ob pričetku šole. Z Svetom za
preventivo smo organizirali predavanje »o cestno prometnih predpisih« v občini Žiri
in Železniki. V februarju smo tudi organizirali humanitarno krvodajalsko akcijo
»Voznik za voznika«. Prav tako smo se udeležili kongresa Zveze poklicnih šoferjev
Evrope na Poljskem ter slovesne parade ob 50 obletnici ZŠAM Kranj in 80 – letnice
Združenaj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. Udeležili smo se tudi 50 letnice
ZŠAM Trbovlje in ZŠAM Brežice. V preteklem letu je bil izpeljan tudi tradicionalni
izlet tokrat na Koroško, v Slovenj Gradec na splavarjenje po reki Dravi. Kot uspeh
in priznanje ZŠAM Žiri v zadnjih letih štejemo tudi članstvo treh naših članov v
razne organe Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije – Milan Pivk,
Marjan Dolenec in Vojko Jezeršek. Njihova t.i. funkcija na državni ravni je
celotnemu združenju dokaz, da je naše delovanje uspešno in priznano.
Poudaril je tudi da nas so obiskali člani pobratenega združenja in Slovenjskih Konjic
in na kratko občni zbor seznanil s programom tega srečanja.
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Anton Kržišnik je tudi poudaril, da je letošnji občni zbor volilni in da bo po osmih
letih prepustil vodstvo ZŠAM Žiri drugemu članu.
Zahvalil se je celotnemu upravnemu in nadzornemu odboru za dobro in korektno
sodelovanje in medsebojno pomoč v teh dveh mandatih, ko je bil predsednik.
b) Predsednik nadzornega odbora Jože Cankar je podal poročilo za leto 2002 in povedal,
da je NO ZŠAM Žiri dne 5. 3. 2003 pregledal poslovanje in finančno stanje blagajne
ZŠAM Žiri in ugotovil, da je bilo finančno poslovanje vodeno dosledno in v skladu s
statutom in pravilnikom ZŠAM Žiri.
c) Blagajniško poročilo ZŠAM Žiri za leto 2002 je podal blagajnik Primož Trček.
Stanje na dan 31. 12. 2002 je bilo pozitivno in znaša 30.601,00 sit.
(poročilo blagajnika je priloženo k zapisniku).
Na koncu poročila pa je poudaril, da imamo tudi devize na vezani vlogi in sicer 3.480
EUR, kar znaša 806.506,00 sit.
d) V obširnem in zelo zanimivem poročilu poveljnika uniformirancev ZŠAM Žiri Vojka
Jezerška je bilo povedano, da smo imeli na Evropskem srečanju na Poljskem
udeleženega samo enega člana in to Alojza Dolinarja, ki je ponesel tudi naš prapor.
Prisotni smo bili tudi na proslavi v Kranju s sedmimi člani, v Trbovljah s štirimi člani, v
Brežicah s štirimi člani in na Rogli s petimi člani. Na začetku šolskega leta smo v sklopu
z SPV-ji občin Žiri in Gorenja vas – Poljane izpeljali akcijo »prvi šolski dnevi«. Tu so
naši člani opravili skupno 60 ur in 120 km s svojimi vozili. Vojko Jezeršek se je zahvalil
tudi predavatelju g. Jurmanu in g. Lotriču – direktorju avtošole B&B za izvedbo
predavanja v januarju v Žireh in Železnikih.
Dotaknil se je tudi problematike, ki se vsak konec tedna pojavlja na Trebiji na
regionalni cesti Škofja Loka Žiri, kajti cesta je dobesedno v nočnih urah zaparkirana in
je skoraj nemogoč prehod s kamionom in avtobusom , kaj bi šele bilo, če bi v takih
razmerah moralo skozi ta zamašek vozilo na nujni vožnji. Za odgovor in čimprejšnjo
razrešitev tega problema je zaprosil župana občine Gorenja vas – Poljane in
predstavnike Policije. Dotaknil pa se je tudi javnih medijev, ki pa nimajo posluha za
nas, ko izvajamo neko humanitarno akcijo. Ko pa je poklicni voznik udeležen v kakšni
prometni nesreči, pa pokažejo nesrečo takoj in voznika v slabi luči.
Na področju Slovenije že primanjkuje voznikov. Mladi se ne odločajo več za ta poklic,
zato ker stvari niso dorečene. Poklic voznika je razvrednoten, niti ni dobro plačan. Zato
se moramo tudi v naših združenjih boriti za boljše pogoje voznikov in avtomehanikov.
Boljše povezovanje mora biti tudi med zvezo, regijo in posameznimi združenji, saj
prenekatere informacije ostanejo pri regijskih predsednikih ali poveljnikih, kar je
največkrat ista oseba. Tako nekaj za razmislek vsem tukaj prisotnim.
Na koncu se je Vojko Jezeršek zahvalil vsem, ki so se udeleževali akcij v uniformah ali
brez, ter upa, da lahko tudi v bodočem letu zopet računa nanje in vsem zaželel –
mehanikov čimmanj dela, voznikom pa veliko srečnih kilometrov.

e) Namestnik referenta za šport Anton Kržišnik je občnemu zboru poročal , da smo se v
letu 2002 udeležili samo enega športnega dogodka in sicer 15. septembra 2002 smo
tekmovali na balinarskem turnirju v Cerknem, kjer smo dosegli prvo mesto izmed petih
sodelujočih ekip.
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f) Verifikacijska komisija je potrdila, da je na občnem zboru od 225 članov prisotnih
126 članov ZŠAM Žiri, v velikem številu so prisotni tudi že našteti gostje.
Ad 4) Razprava na podana poročila
Delovni predsednik je navzoče v dvorani pozval k besedi in povabil vse, predvsem
povabljene goste, da se vključijo v razpravo na podana poročila oz. spregovorijo o
skupnih problemih in težavah, ki so vsem združenjem blizu.
a) Razpravo na podana poročila je začel sekretar ZZŠAM Slovenije Zlatko Zaletel, ki
je pozdravil vse prisotne člane na občnem zboru in delovno predsedstvo ter tudi
opravičil predsednika Zveze Igorja Pipana, ki je na službeni poti.
Povedal je, da bo potrebno bolje oblikovati Zvezo in predsedstvo Zveze, povečevati
prisotnost članstva in aktivnosti na vseh področjih, katere ima začrtane Zveza, regija in
združenja.
Velik problem je, ker je Zveza ZŠAM Slovenije skozi leta izgubljala mehanike in
voznike, in zato se moramo odpreti vsem ki želijo vstopiti v naša združenja in jim
omogočiti da aktivno delajo v korist drugih na področjih kot so občinski sveti za
preventivo in vseh drugih organizacij v katere se združenje vključuje. Moramo se
čimbolje organizirati, da se bomo lažje vključevali v nacionalni program, želimo da bi
nam pri tem pomagala država, da bi lahko vsi člani postali člani tega teama
(nacionalnega programa).
Za štiriletno obdobje smo si zadali kar nekaj pomembnih nalog. Najbolj aktualna in
pomembna naloga je, da želimo popularizirati poklica voznik in avtomehanik. S tem
želimo doseči njuno dejansko vrednost in ju približati mladim, zato načrtujemo obsežno
akcijo predstavitve teh dveh poklicev v šolah. Sekretar je naštel še nekaj pomembnih
smernic za to obdobje:
- širimo prometno, tehnično in varnostno kulturo
- razvijamo in negujemo tovarištvo, solidarnost in medsebojno pomoč med vsemi
udeleženci v cestnem prometu
- aktivno sodelujemo pri delu in akcijah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu
- sodelujemo z ministrtvi, obema zbornicama in vsemi drugimi inštitucijami,
katerih delo je povezano s cestnim prometom
- prizadevamo si za izpopolnitev strokovnega usposabljanja voznikov in
avtomehanikov
- organiziramo različna tekmovanja voznikov in avtomehanikov
- imamo uniformirani del članstva, ki sodeluje v preventivnih akcijah in ob
različnih svečanostih
- izdajamo revijo prometni vestnik, ki jo prejmejo vsi naši člani.
Pohvaliti je potrebno vaše združenje, saj ste izpeljali kar veliko akcij med njimi akcijo
»voznik za voznika« in pri tem naredili lepo reklamo za vaše združenje. Ni se bati da ne
bi tako združenje doseglo cilje, ki ste si jih začrtali in upam, da bo tudi nov upravni
odbor, ki bo danes izvoljen znal peljati to združenje naprej, tako kot stari upravni odbor
in še z veliko več vneme. Lepo se je zahvalil za povabilo in upa, da bo še kdaj prisoten
na tako lepem občnem zboru v Žireh.
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b) Razpravo je nadaljeval poveljnih uniformirancev Slovenije Rajko Bibic. Pozdravil
je vse člane in članice na občnem zboru in se zahvalil za povabilo na občni zbor,
obenem pa se je zahvalil za veliko podporo našega združenja, ki jo je prejel ob
volitvah za poveljnika uniformirancev Slovenije. Poudaril je, da je na sedežu ZŠAM
Slovenije možno dobiti vse nove društvene čine, in palete za vaše poveljnike.
Povedal je, da so v preteklem letu Francu Rebcu podelili naziv »častnega člana
poveljnika Slovenije«. Povedal pa je še, da bo v letošnjem letu kongres v Rogaški
Slatini in da pričakuje tudi uniformirane člane iz ZŠAM Žiri.
c) Župan občine Žiri Bojan Starman je pozdravil občni zbor ZŠAM Žiri in se obenem
zahvalil za povabilo. Poudaril, da ni vedel da združenje šoferjev in avtomehanikov
Žiri deluje na tako visoki ravni in da on kot župan občine Žiri ne bi mogel v Žiri
povabiti tako število pomembnih ljudi v enem večeru. Zagotovil nam je, da se lahko
v slučaju finančnega problema ZŠAM Žiri, obrnemo nanj oz. na občino.
d) Župan občine Gorenja vas - Poljane Jože Bogataj se je najprej zahvalil za povabilo
in takoj prešel na problematiko ceste skozi Trebijo ob vikendih, ker je bil izzvan od
poveljnika uniformirancev ZŠAM Žiri Vojka Jezerška. Povedal je, da je zaplet ob
zožanju ceste na Trebiji zaradi neustreznega parkiranja, že prešel v reševanje na
višje instance – policijo in občino. Prišlo je že do dogovora, da morata oba lastnika
lokalov povečati redarstvo in zagotavljati, da je cesta prevozna ob vsakem času in za
vsa prevozna sredstva. Sklenjeno je, da če se oba lastnika ne bosta držala ustreznega
dogovora in skrbela za red na parkirišču in cesti, bo občina odredila nov čas
obratovanja lokalov.
Župan se je zahvalil vsem članov ZŠAM Žiri, ki so v prvih šolskih dneh bili na cesti in
poudaril da združenje zelo dobro sodeluje z občinskim svetom za preventivo in da želi,
da tako ostane tudi sedaj z novim vodstvom ZŠAM-a in novimi predstavniki SPV
Gorenja vas – Poljane.
e) V razpravo se je vključil predsednik ZŠAM Kranj Albin Zevnik. Pozdravil je vse
navzoče in se zahvalil ZŠAM Žiri, ker so pomagali pri izpeljavi parade ob 50 letnici
ZŠAM Kranj in 80 obletnici Zveze. Poudaril je, da je zelo pohvalno, da se je občnega
zbora udeležil sekretar Zveze Zlatko Zaletel. Povedal je, da so prejšnji teden na
tretji seji v Ljubljani potrdili finančni plan Zveze. Poudaril je, da je kongres v
Rogaški Slatini potrjen in da računa na veliko udeležbo in našega združenja ter da
bo potrebno prispevati kotizacijo za člane združenja, ki se bodo udeležili kongresa.
Obeležili bomo tudi 60 obletnico praznika 13. julij - dan šoferjev. Letos bomo ta dan
praznovali 12. julija v Žužemberku in na tej proslavi je lahko vsako združenje
zastopano le s po tremi uniformiranimi člani in praporščakom, saj ima Zveza
rezerviranih samo 150 sedežev.
Poudaril je tudi, da se pripravlja novi pravilnik o nošenju uniform in da se pri
uniformah nosijo obvezno dolgi rokavi pri srajci in kravata z emblemom in ne srajca s
kratkimi rokavi.
Na koncu se je zahvalil staremu upravnemu odboru in poudaril, da želi ravno tako
dobro sodelovati z novim upravnim odborom, ki bo izvoljen na tem občnem zboru.
f) Predstavnik Policijske postaje Škofja Loka Milan Pivk, ki obenem zastopa SPV
občine Gorenja vas – Poljane se je najprej zahvalil za povabilo na ta občni zbor in
obenem opravičil inšpektorja Policijske postaje Kranj Antona Hribarja.

6

Poudaril je, da je stopnja alkohola v vseh štirih občinah, precej upadla in da se stanje
izboljšuje. Največji problem pa so alkoholni povratniki. Policija se nagiba k temu, da bi
v letu 2003 v Sloveniji ne presegli z 210 mrtvimi na cestah. Zato bodo imeli veliko akcij
in nadzorovali hitrost. Naredili so tudi analizo pri kakšni hitrosti lahko varno ustaviš
pri 50 km, 57 km, 60 km in 100 km na uro pred nenadno oviro (peščem) na relaciji 25
metrov do ovire. Brez posledic lahko varno ustaviš samo pri hitrosti 50 km na uro.
Policija se boji, da bo Trebija postala še večji problem, kajti začeli bodo obnavljati most
pri Kovaču in tam bodo postavili novo prometno signalizacijo in s tem zmanjšali
parkirni prostor med mostom in lokalom na Trebiji. Če se ne bodo držali dogovora z
občino Gorenja vas – Poljane bo Policijska postaja Škofja Loka vložila zahtevo za
prenehanje obratovanja obeh lokalov.
Pozdravil je akcijo voznik za voznika, v kateri je tudi sam sodeloval in se bo tudi drugič
rad priključil šoferski organizaciji. Javno je pohvalil združenje, kako dobro so opravili
delo v prvem tednu septembra, saj so člani ZŠAM Žiri prevzeli nadzor nad nevarnimi
točkami cel prvi teden ob začetku šole. Poudaril je, da je dobro vedeti to,
- ne delaj tega, kar misliš, da tudi drugi ne bi tebi tega delali.
g) Predsednik ZŠAM Jesenice Franc Markezzeti je pozdravil vse navzoče člane v
dvorani in se zahvalil za povabilo. Vsem je zaželel veliko sreče, novemu izvoljenemu
upravnemu odboru dobro delo in povabil na občni zbor ZŠAM Jesenice prihodni
teden.
h) Predsednik ZŠAM Tržič Ljubčo Jančev je pozdravil navzoče na občnem zboru.
Zahvalil se je staremu upravnemu odboru, s katerim je ZŠAM Tržič odlično
sodeloval in upa da bo še bolj plodno sodelovanje z novim upravnim odborom. Upa,
da bo novi upravni odbor poskušal narediti kaj več za voznike. Obenem pa je tudi
čestital vsem dekletom za praznik dan žena.
i) Predstavnik AMD Žiri Peter Pivk je povedal, da je prvič po dolgih letih spet na
občnem zboru ZŠAM Žiri. Zahvalil se je za povabilo in novoizvoljenemu
upravnemu odboru zaželel dobrega sodelovanja med AMD ZŠAM Žiri.
j) Predstavnik ZŠAM Črnomelj – Metlika – Semič se je zahvalil za povabilo na občni
zbor in zaželel dobrega sodelovanja z novim upravnim odborom.
k) Tajnica ZŠAM Slovenske Konjice Marija Koštomaj se je najprej zahvalila za
povabilo in izročila vsem lepe pozdrave od predsednika ZŠAM. Najtopleje se je
zahvalila za gostoljubje njihovih članov ob obisku v Žireh, kjer so jim člani ZŠAM
Žiri pripravili bogat program in so se imeli res lepo. Upa, da bodo tudi z novim
vodstvom ZŠAM Žiri tako dobro sodelovali kot so s prejšnjim, saj sta združenja
pobratena.
Povabila pa je tudi na njihov občni zbor, ki bo 21. marca ob 17. uri, sledilo bo tudi
pisno vabilo.
l) Tajnik ZŠAM Bled je pozdravil navzoče na občnem zboru in novemu upravnemu
odboru zaželel dobro sodelovanje.
m) Predsednik SPV Žiri Branko Filipič je lepo pozdravil občni zbor in stari upravni
odbor in upa, da bodo tudi člani iz novega upravnega odbora, postali člani Sveta za
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preventivo občine Žiri, da bomo lahko sodelovali v taki obliki kot dosedaj v prid
malčkom na cesti.
n) Predstavnik ZŠAM Cerkno se je najprej zahvalil za povabilo in lepo pozdravil vse
navzoče v dvorani. Dejal je da so nocoj na tem občnem zboru slišali veliko novega in
zanimivega in da bodo določene stvari prenesli v njihovo združenje, ki ga že drugo
leto počasi oživljajo. Zaprosil je za pomoč društvo ZŠAM Žiri, če jo bodo
potrebovali.
o) Predstavnik ZŠAM Logatec je pozdravil številčni občni zbor in se zahvalil za
uspešno sodelovanje s starim upravnim odborom in upa da bo tudi naprej
sodelovanje dobro potekalo.

Ad 5) Ker ni bilo več razpravljalcev, je delovni predsednik občnega zbora Vojko
Jezeršek prešel na peto točko dnevnega reda in predlaga razrešitev starega upravnega in
nadzornega odbora.
Udeleženci so z dvigom rok potrdili razrešnico starega upravnega in nadzornega
odbora.
Delovni predsednik zaradi lažjih volitev v nove organe predlaga zamenjavo točk
dnevnega reda in sicer, da se najprej izpelje točka 7. in potem točka 6.
Ad 7) Za lažje odločanje na občnem zboru je prisotnim prebral vse kandidate v
upravni odbor, nadzorni odbor, v komisijo za priznanje, v disciplinsko komisijo, v
častno razsodišče, športni referent, člani inventurne komisije, član stik za javnost in
gospodar ZŠAM-a.
Soglasno so bili izvoljeni z dvigom rok prisotnih članov v dvorani :
Novi upravni odbor v mandatnem obdobju 2003 do 2007 sestavljajo:
Predsednik: Dolenec Marijan
Tajnica: Jezeršek Marija
Podpredsednik: Petrovčič Jože
Podpredsednik: Dvojmoč Boris
Blagajnik: Dolinar Alojz
Poveljnik uniformiranih članov: Jezeršek Vojko
Namestnik poveljnika uniformiranih članov: Kavčič Bojan
Praporščak: Poljanec Vojko
Namestnik praporščaka: Zemljarič Marjan
Člani: Mur Marjan, Kržišnik Anton, Lušina Franc, Košenina Aleš, Modrijan Miro, Pavkovič
Drago in Trček Primož
Novi nadzorni odbor sestavljajo:
Predsednik: Kavčič Bojan
Člana: Podobnik Franc, Frakelj Janko in Vehar Stanislav
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Za stik z javnostjo in informacijami na internetu skrbi: Dolenec Simon
Komisijo za priznanje sestavljajo:
Predsednik: Dolenec Marijan
Člani: Modrijan Miro, Jezeršek Vojko, Mur Marjan in Petrovčič Jože
Disciplinsko komisijo sestavljajo:
Predsednik: Kržišnik Anton
Člana: Modrijan Miro in Andreuzzi Slavko
Častno razsodišče sestavljajo:
Predsednik: Dvojmoč Boris
Člana: Košenina Aleš in Pivk Milan
Za športnega referenta sta potrjena:
Predsednik: Poljanec Vojko
Pomočnik: Kržišnik Anton
Člani inventurne komisije: Dolenec Marijan, Poljanec Vojko in Petrovčič Jože
Gospodar ZŠAM-a Žiri: Poljanec Vojko
Ad 6) Izmed novega upravnega odbora prebere delovni predsednik predlog za
predsednika ZŠAM Žiri in tajnika ZŠAM Žiri. Na osnovi predloga sta bila z dvigom rok
prisotnih na občnem zboru potrjena:
Za predsednika ZŠAM Žiri za mandatno obdobje 4 let se potrdi
Marijan DOLENEC.
Za tajnico ZŠAM Žiri za mandatno obdobje 4 let se potrdi Marija JEZERŠEK.
Delovni predsednik je predlagal za delegata skupščine v Ljubljani novega predsednika
ZŠAM Žiri Marijana Dolenca, kar je bilo potrjeno z dvigom rok prisotnih v dvorani.
Ad 8) Delovni predsednik da na glasovanje potrditev članarine za leto 2003, ki naj bi
znašala 5000 sit in 3000 sit za tiste, ki ne želijo prejemati prometnega vestnika.
Z dvigom rok je bila članarina za leto 2003 v znesku 5000 sit oz. v znesku 3000 sit (brez
Prometnega vestnika) potrjena.
Stari predsednik Anton Kržišnik čestita trem članom ZŠAM Žiri, ki v letu 2003
praznujejo okroglo 70 – letnico življenja in jim podeli buteljke članom Franc Podobnik,
Milan Treven in Stanislav Vehar.
Ad 9) Predsednik ZŠAM Žiri Anton Kržišnik podeli izkaznice 24 novim članom in jim
zaželi vse dobro.
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Ad 10) Delovni predsednik je povabil vse navzoče k podelitvi priznanj ZŠAM in značk
za staž, značke z srebrnim in zlatim vencem ter pisna priznanja.
Za dolgoletno članstvo v združenju so bile podeljene značke za staž sledečim članom:
Za 5 let članstva:
Bazovičar Franc, Bogataj Gregor, Burjek Erik, Eržen Janez, Frakelj Janko, Frakelj
Jože, Habjan Andrej, Jemec Vinko, Jezeršek Uroš, Kastelic Robert, Kokalj Srečko,
Kržišnik Luka, Lukan Gregor, Mivšek Emilijan, Petkovšek Andrej, Petrovčič Jože,
Rihtaršič Anton, Šifrar Jože, Šolar Janez, Trček Marko in Tušar Janez
10 let članstva:
Naglič Mirko in Trček Primož
15 let članstva:
Demšar Tomaž, Gladek Andrej, Jelovčan Srečko, Nagode Robert, Petrič Oskar, Pivk
Milan in Štremfelj Dušan
20 let članstva:
Frelih Bojan, Lavtar Marjan, Oblak Janez in Rupert Marko
25 let članstva:
Jenko Franc
40 let članstva:
Oblak Božo
45 let članstva:
Filipič Polde
Predsednik ZŠAM Žiri Anton Kržišnik je priznanja posameznikom izročil in vsakemu
prisrčno čestital.
a) Značko s srebrnim vencem so prejeli naslednji člani:
Primož Trček, Miro Frelih, Anton Rihtaršič in Marko Stanonik
b) Značko z zlatim vencem prejmejo:
Janez Dolinar, Janko Frakelj, Franci Dolenec, Andrej Peternelj, Mirko Jelovčan,
Milan Pivk, Boris Dvojmoč in Hieronim Šubic
c) Pisno priznanje za udeležbo v akciji prvi šolski dan so prejeli:
Slavko Andreuzzi, Anton Kržišnik, Bojan Kavčič, Franc Podobnik, Drago Pavkovič
in Miro Modrijan
d) Pisno priznanje prejmejo športniki
Bojan Peternelj, Oton Zajc, Jernej Bajželj in Avgust Jakopin
e) Pisno priznanje prejmejo tudi posamezniki
Jože Cankar, Simon Dolenec, Božo Oblak in Cveta Poljanec
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f) Pisna priznanja pa prejmejo tudi
SPV Žiri, SPV Gorenja vas – Poljane, SPV Škofja Loka, SPV Železniki in Radio
Sora.
Delovni predsednik Vojko Jezeršek je povabil sekretarja Zveze Zlatka Zaletela, da je
podelil naslednja priznanja:
-

Plaketo tovarištva sta prejela Marjan Zemljarič in Marijan Dolenec.

-

Plaketo humanosti je prejel Vojko Jezeršek.

-

Plaketo s srebrnim vencem sta prejela Alojz Dolinar in Vojko Poljanec.

Ad 11) Sekretar Zveze ZŠAM Slovenije Zlatko Zaletel je podelil tudi priznanja vzorni
voznik osmim našim članom in sicer:
Iz občine Žiri: Martin Trček, Jože Petrovčič
Iz občine Gorenja vas – Poljane: Anton Kržišnik, Janez Kisovec
Iz občine Škofja Loka: Pavle Dolenec in Anton Štibelj
Iz občine Železniki: Pavle Seljak
Iz občine Kranj: Bojan Rupar
Ad 12)
Delovni predsednik Vojko Jezeršek se je zahvalil sekretarju Zveze Zlatku Zaletelu za
podelitev priznanj in povabi novega predsednika ZŠAM Žiri Marijana Dolenca, da poda
plan dela za tekoče leto in sklepne besede.
Kot prvo naj povem, da smo za vse člane pripravili zamenjavo starih članskih izkaznic
z novimi, kar bomo za prisotne člane izvedli takoj nocoj pri plačilu članarine pri
blagajniku.
Večkrat pridem v stik z našimi člani, ki imajo razne probleme na področju cestno
prometnih predpisov oziroma narejenih prekrškov. In za take primere ima združenje
pravnika za pravne nasvete s tega področja – to je Ladislav HAFNER iz Reteč 143,
Reteče in nanj se lahko obrnete po pomoč. Brezplačno pomoč vam bo nudil samo s
člansko izkaznico ZŠAM-a, katera mora biti potrjena za tekoče leto. Telefonska številka
pravnika se nahaja pri poveljniku združenja.
Kljub 223 članom našega združenja, želimo še povečati članstvo, predvsem pa število
uniformirancev, saj smo v Gorenjski regiji drugo združenje po velikosti.
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Udeležiti se nameravamo vseh regijskih sej in skupščine v Ljubljani, ki bo predvidoma v
maju.
Udeležili se bomo vseh občnih zborov, pa tudi vseh drugih prireditev, na katere bomo
povabljeni. Tudi v bodoče želimo dobro sodelovati z vsemi združenji, posebno pa se z
ZŠAM Slovenske Konjice, s katerimi smo pobrateni ter z zvezo združenj šoferjev in
avtomehanikov Slovenije, prav posebno pa še z novoizvoljenima - predsednikom
Igorjem Pipanom in sekretarjem Zlatkom Zaletelom.
Nameravamo se udeležiti Evropskega srečanja – 4. kongresa pri nas, ki bo v letošnjem
letu od 6. do 8. junija 2003 v Rogaški Slatini. Že sedaj pozivam uniformirane člane k
čimvečji udeležbi na tem kongresu.
Udeležili se bomo tudi proslave ob 60 – obletnici praznika šoferjev 13. julij, ki bo v
letošnjem letu v soboto, 12. julija v Žužemberku. Prav na ta dan je bila ustanovljena
prva motorizirana enota v Žužemberku pred 60 – leti. Udeležili se bomo tudi
vsakoletnega srečanja na Rogli konec junija.
Seveda pa bomo tudi v letošnjem letu izpeljali izlet na Martinovo soboto – za katero pot
se bomo odločili vas bomo do časa obvestili in vas istočasno povabili k čimvečji udeležbi
na izletu.
Na željo naših članov pa bomo tudi še lahko organizirali predavanje na temo Zakona v
cestnem prometu v sodelovanju z direktorjem avtošole B&B - Brankom Lotričem in
predavateljem in članom izpitne komisije Francem Jurmanom. Za vse tiste, ki pa ste se
tega predavanja udeležili letos v januarju in izrazili željo po potrdilu – imamo zanje
pripravljena nocoj tudi potrdila.
Prihodnje leto v januarju 2004 bomo ponovno organizirali tudi krvodajalsko akcijo
»voznik za voznika«. Zainteresirani se lahko že danes prijavite pri poveljniku
uniformirancev Vojku Jezeršku – zaradi lažje evidence in hitrejše izpeljave te akcije, ki
nam je lahko vsem v ponos, saj smo to akcijo izpeljali edini od vseh združenj v Sloveniji.
Vsem darovalcem se še enkrat iskreno zahvaljujem za njihovo humanost.
Seznanili in vključili se bomo tudi v program »nacionalne kvalifikacije voznikov« .
Upamo na še nadaljnje uspešno sodelovanje z občinskimi sveti za preventivo v občinah
Žiri in Gorenja vas – Poljane, prav tako pa bi želeli sodelovati z SPV tudi v občinah
Železniki in Škofja Loka, kjer bi radi imeli tudi svoje predstavnike.
Tudi v letošnjem letu se bomo skupaj z SPV pojavili v akciji prve šolske dni v uniformah
na najbolj kritičnih točkah pred šolami in poti do nje in nazaj.
Na Radiu Sora se želimo predstaviti skupaj z vsemi štirimi občinskimi sveti, policijo in
utemeljiti naše delo »varna pot v šolo in nazaj« ob pričetku novega šolskega leta.
Upam, da bodo vsi naši člani, ki so bili izvoljeni na Zvezi ZŠAM Slovenije v v razne
organe zveze ZŠAM Slovenije, to so:
- komisija za vzgojo in izobraževanje in preventivo v cestnem prometu,
- komisija za priznanja in odlikovanja, ter
- komisija za življenjske in delovne pogoje,
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opravičili delo v teh komisijah v prid nas vseh.
Sodelovali bomo tudi na športnem področju, saj bomo v letošnjem letu branili kot ste že
slišali in prebrali v Prometnem vestniku, prvo mesto v balinanju.
Mogoče se bo pa glede na povečano članstvo odprla tudi kakšna nova športna disciplina,
ki pa jo bomo vsekakor z veseljem podprli. Pogovarjali smo se že, da bi prihodnjo zimo
izpeljali smučarsko tekmovanje na Soriški planini.
V letošnjem letu bomo obeležili tudi 50-letnico Prometnega vestnika, saj je bil prvi
Prometni vestnik izdan leta 1953 in še danes izhaja pod istim imenom ter nas seznanja z
aktualno vsebino in nas člane povezuje.
Ob koncu občnega zbora se je novo izvoljeni predsednik vsem še enkrat zahvalil za
zaupanje ob izvolitvi. Občni zbor je bil zaključen z skupnim fotografiranjem
unformirancev našega združenja.
Po končanem fotografiranju, se je pričel vsakoletni srečelov.
Predsednik Marijan Dolenec se je zahvalil vsem, ki so karkoli pripomogli k organizaciji
srečelova in današnjega občnega zbora.
Na koncu pa je vse skupaj povabil na domače klobase in potem na ples z ansamblom
»DUO KAFRA«, ki že komaj čaka da nam zaigra. Vsem je zaželel prijetno nadaljevanje
večera v svojem imenu in v imenu novega upravnega odbora.

Zapisnikar
tajnik ZŠAM Žiri:

delovni predsednik:
Vojko Jezeršek

Marijan Dolenec

Anton Kržišnik

Član delovnega predsedstva
Pavle Dolenec

Overovatelja zapisnika:
Boris Dvojmoč

Predsednik
ZŠAM Žiri:

Franc Podobnik

