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POROČILO PREDSEDNIKA  ZŠAM Žiri za leto 2006 
 
 
 
Spoštovani gostje, spoštovane članice in člani 
 
 
Pripadla mi je čast da kot predsednik podam poročilo o delovanju ZŠAM Žiri za 
leto 2006. 
Delo v ZŠAM Žiri je večinoma potekalo po začrtanem programu, nekaj zadev 
pa je prišlo tudi izven plana, tako da smo tudi te stvari rešili, kolikor se je le 
dalo. 
 
Letos smo izgubili dva člana,  
Braneta Kokalj in Pavleta Ferlan, ki sta v našem združenju pustila nepozaben 
pečat.  
Vsem članom sosednjih združenj in predvsem našim uniformiranim  članom se 
zahvaljujem za udeležbo na pogrebih.  
Poveljniku in pomočniku poveljnika ZŠAM Žiri se zahvaljujem za leto izpeljani 
pogrebni slovesnosti naših članov.  
 
SPOMIN NA PREMINULA ČLANA počastimo z minuto molka.  
SLAVA NJUNEMU SPOMINU! 
 
Upravni odbor se je sestal na petih rednih in dveh izrednih sejah. Članstvo v 
našem združenju se kljub izstopu iz Zveze povečuje, saj imamo trenutno 238 
članov, od tega skoraj eno tretjino uniformiranih članov.  
Delo združenja je v letu 2006  potekalo na več ravneh. Podrobno poročilo o 
uniformiranih članov bo podal poveljnik uniformiranih članov ZŠAM Žiri 
Vojko Jezeršek.  
O športnih dosežkih naših članov pa Bojan Peternelj.  
 
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 tudi prevzeli celotno traso varovanja kolesarske tekme 
»Maraton Franja« ki poteka na relaciji iz Ljubljane z startom v BTC-ju preko  
 



 2

Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in nazaj do BTC-ja. V tej akciji 
je letos sodelovalo več kot dvesto članov iz različnih združenj in nekaterih 
gasilskih društev.  
Ob tej priliki se želim zahvaliti Anici Likovič in Mariji Jezeršek za tako veliko 
skrb in izpeljavo celotne akcije varovanja 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 prireditvi.  
Prav tako smo lansko leto organizirali in povabili vse člane na kostanjev – 
gobarski piknik k Čufarju v Žirovski vrh. Ta piknik je obiskalo skoraj 150 
članov in soprog članov našega združenja.   
Za dobro voljo na tem pikniku pa je poskrbel ansambel Krokodilčki. 
 
Ob tej priliki bi se rad zahvalili za gostoljubnost Tilki in Jožetu Petrovčiču, ki 
sta nas že večkrat pogostila v njihovi brunarici. Prav lepa hvala vsem nabiralcem 
gob in kostanja. Piknik bomo ponovili tudi letos, saj se je pokazalo, da prav taka 
druženja dajo pravi navdih članom našega združenja. 
Tudi letos smo ZŠAM-ov jesenski izlet izpeljali z enim avtobusom in to v 
Avstrijo v Salckamergut oziroma točneje na Orlovo gnezdo. Bilo je zelo lepo, 
škoda pa da avtobus ni bil poln. Za organizacijo tega izleta se moramo zahvaliti 
Vojkotu Jezeršku, ki je bil tudi voznik avtobusa. V sodelovanju z dobrim 
vodičem, je izlet dobro uspel.  
 
Udeležili smo se tudi balinarskega turnirja v Cerknem. Ko pa so bili potem 
objavljeni rezultati v Prometnem vestniku, kjer je bilo omenjeno tudi naše 
združenje in dosežen rezultat, je kasneje sekretar Zveze izjavil, da je spregledal 
da je v novici objavljeno tudi ime našega združenja. 
 
Lansko leto smo organizirali tudi mašo v Sorici na Krištofovo nedeljo, to je v 
najbolj oddaljeni fari ali vasi, ki jo pokriva naše združenje. Motive iz 
Krištofovanja smo potem dali na Koledar ZŠAM za leto 2007.  
Ob tej priliki se moram zahvaliti prostovoljnemu gasilskemu društvu Železniki 
oz. Milošu Kamenšku, ki so pomagali organizirati srečanje po maši. Prav tako se 
moram zahvaliti Gregorju Gaserju, ki je v Sorici pripravil celotno srečanje na 
Krištofovo nedeljo.  
 
Vsem tistim, ki ste  v letošnjem letu oblekli uniformo združenja in ste ponesli 
prapor na razna srečanja ter pogrebe, se vam prav lepo zahvaljujem in vas 
prosim za še nadaljnje delo v ZŠAM Žiri, katerega uniformirani člani ste.  
 
Kolikor nam je dopuščal čas smo se udeleževali sej GIS Transporta. Predno pa 
se je GIS Transport preimenoval in registriral v avtoprevozniško zbornico, pa 
smo mi poslali vsem avtoprevoznikom v vseh štirih občinah prijavnico za 
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včlanitev v to zbornico. Nekateri so se včlanili. Za vse tiste, ki bi to še želeli, pa 
imamo na voljo dosti prijavnic. Za vse podrobnosti, pa bomo potem zaprosili 
Emila Milana Pintarja.  
Udeležili smo se tudi akcije »pripeti pas«, ki je bil organiziran v Žireh.  
Udeležili smo se občinskega prvenstva »Kaj veš o prometu«, ki je potekalo v 
Poljanah, pod geslom »Poljane – k o l o ». Takrat je bilo tudi tekmovanje 
osnovnošolcev.  
Prisotni smo bili tudi na Žirovski noči, kjer je bilo podeljenih dvesto svetlečih 
kresničk. Kljub temu, da to delamo večkrat, pa moram povedati, da so te 
kresničke ponoči zelo slabo vidne, saj verjetno ne morejo biti, če so spravljene 
doma.  
 
Udeležili smo se tudi akcije »Zaletavček« v sodelovanju z SPV in  AMD, ki je 
bil organiziran pred zadružnim domom v Žireh.  
 
Prisotni smo bili tudi pri testiranju novega avta »Renault Clia« v sodelovanju z 
Milanom Frelih oz. Avto Frelih. 
Prisotni smo bili tudi na občinski proslavi v Gorenji vasi.  
 
V sosednjem združenju Cerkno smo se udeležili občnega zbora, ker so nas le –ti 
povabili.  
Tam so se naši člani srečali z sekretarjem Zveze Zlatkom Zaletelom, ki je bil 
zelo začuden, zakaj še vedno nosimo te naše uniforme, saj po njihovem ne bi 
smeli nositi nobene reči, kar se nanaša na šoferski emblem, ki ga imamo na kapi 
ter na uniformi.  
To je dalo našemu upravnemu odboru precej skrbi in misli kako pravilno delati 
naprej.  
V aprilu smo dobili nov statut kakršnega ste lansko leto potrdili na občnem 
zboru. Ta statut pa nam omogoča, da smo samostojno združenje, da uporabljamo 
simbole in embleme, kakršne hočemo, seveda morajo biti vpisani v statutu.  
V delu imamo pravilnik o uniformah ter o podeljevanju priznanj. Vsa vaša 
mnenja glede teh pravilnikov, bi nam prišla prav, zato lahko oddate svoje ideje 
meni ali Vojku Jezeršku, ravno tako pa jih lahko pošljete tudi po pošti.  
 
Najprej smo zamenjali kovinske težke čine predsednika, podpredsednika, 
tajnika, blagajnika in praporščaka in smo dali nazaj našite čine, ki so bolj lahki 
in pa se sedaj tako tudi ločimo od drugih združenj. Po končani funkciji, pa ti čini 
lahko ostanejo na uniformi.  
 
Pod emblem uniforme smo dali napis ZŠAM Žiri. Kdor še ni dobil tega znaka, 
naj se zglasi pri blagajničarki, da ga prevzame.  
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Imeli smo precej debat, kaj narediti z šoferskim znakom in potem je nam padla 
ideja, da naš šoferski  znak »emblem« zaščitimo. Ta znak se pojavlja na kapi, 
uniformi, nalepkah, štampiljki in praporju. Vsi papirji za zaščito znaka še niso 
urejeni, ker morajo čakati 90 dnevni rok od prijave, šele nato dobimo papirje, da 
je zaščita znaka dokončna.  
 
Upravni in nadzorni odbor po vsem tem letu dela in pogajanj predlaga, da se za 
letošnje leto, da se da na glasovanje višino članarine, ki bi znašala 15 €, ki ga bo 
kasneje izvedel delovni predsednik.  
 
Za vodenje takega samostojnega združenja potrebujemo delovne in zaupljive 
ljudi, v našem združenju taki ljudje so, zato upam, da boste tudi na nocojšnjih 
volitvah potrdili prave in delovne ljudi za nadaljnje delo in vodenje združenja.  
 
Srečno želim vsem šoferjem in šoferkam – našim članom in njihovim domačim.  
 
 
 
       Predsednik ZŠAM Žiri: 
        Marijan Dolenec 
 
 
Žiri, dne 10. 3. 2007 
 


