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Zapisnik 30. rednega letnega občnega zbora ZŠAM Žiri 
                                        in počastitev 30-letnice  

 
Občni zbor je potekal v soboto, 14. 3. 2009 ob 18.uri v dvorani družbenega doma Partizan v 
Gorenji vasi. 
Dnevni red: 
1. Pozdrav gostov 
2. Počastitev 30 letnice delovanja ZŠAM Žiri  
3. Izvolitev delovnega predsedstva 
4. Poročila: 

- Predsednika ZŠAM 
- Poveljnika uniformirancev ZŠAM-a Žiri 
- Blagajnika 
- Verifikacijske komisije 
- Predsednika nadzornega odbora 

5. Razprava na podana poročila in beseda gostov 
6. Potrditev članarine za leto 2010 
7. Potrditev finančnega plana za tekoče in prihodnje leto 
8. Podelitev izkaznic novim članom 
9. Podelitev značk za staž  
10. Podelitev priznanj  ZŠAM – a in SPV- a 
11. Sklepne besede predsednika ZŠAM Žiri  
 
1./  Pred pričetkom OZ je poveljnik uniformiranih članov našega združenja Vojko Jezeršek 
postrojil vse prisotne praporje in vse prisotne uniformirance. 
 
2./   Po predaji raporta predsedniku je zaigrala naša himna, nato pa je naš predsednik Marijan 
Dolenec pozdravil vse prisotne in podal poročilo o 30 letnem delu našega združenja.. Govor je 
priložen zapisniku. Po njegovem govoru je poveljnik razpustil častni ešalon, nakar se je pričel 
redni letni občni zbor. 
 
3./  Predsednik predlaga sestavo delovnega predsedstva: 
za delovnega predsednika Janeza Miklavčiča 
za člana Primoža Trčka in Tomaža Jereba,  
za zapisnikarico Marijo Jezeršek.   



Prosi za potrditev predlaganih članov, ki so s strani prisotnih članov sprejeti. Nato zaprosi, da 
delovno predsedstvo zasede prostor in jim hkrati prepusti vodenje občnega zbora. 
 
Delovni predsednik se je zahvalil za zaupanje v imenu celotnega predsedstva ter pozdravil vse 
navzoče. Predlaga popravek dnevnega reda tako,da se pod točko 3 da še potrditev dnevnega reda, 
in izvolitev verifikacijske komisije in dveh overovateljev.   Da na glasovanje tudi ali bodo volitve 
javne ali tajne. Odločitev prisotnih članov je, da bodo javne. Zaprosil je tudi za potrditev prejetega 
in popravljenega dnevnega reda, ki je bil sprejet. 
Za overovatelja zapisnika delovni predsednik predlaga Mirota Modrijana in Jožeta Petrovčiča, za 
verifikacijsko komisijo  pa predlaga Aleša Košenino kot predsednika in Robija Ferlana. Prisotni to 
sprejmejo in potrdijo z dvigom rok. Nato pozove predsednika ZŠAM-a da poda svoje poročilo. 
 
 
4./  Poročila: 
 
 Poročilo predsednika našega združenja je bilo zelo izčrpno in se je dotikalo vsega dela, ki je bilo 
opravljeno v letu 2008. Z minuto molka pa smo se poklonili tudi dvema umrlima članoma našega 
združenja. Poročilo je priloženo zapisniku. 
 
Sledi poročilo našega poveljnika uniformiranih članov, ki je na hitro opisal delo uniformiranih 
članov v preteklem letu, se vsem zahvalil za pomoč in se priporočil za tekoče leto. Žal smo se 
udeležili tudi dveh pogrebov. Poročilo je priloženo zapisniku. 
 
Tudi blagajničarka je podala svoje poročilo o naših prihodkih in stroških. Saldo na računu konec 
leta 2008 je cca 1715 €. Poročilo je priloženo zapisniku. 
 
Za verifikacijsko komisijo je podal poročilo Aleš Košenina in povedal, da je prisotnih130 članov. 
 
Poročilo nadzornega odbora je podal Primož Trček in povedal, da je združenje poslovalo v skladu 
s pravilnikom in statutom. Poročilo je priloženo. 
 
5./  Razprava na poročila 
Predsednik delovnega predsedstva Janez Miklavčič je po podanih poročilih najprej pozval naše 
člane k razpravi na podana poročila, vendar odziva ni bilo. Zato je dal besedo županu občine 
Gorenja vas-Poljane, gospodu Milanu Čadežu, ki je povedal: 
 
»Lep dober večer, spoštovani šoferji in avtomehaniki ter gostje.Vse čestitke, tudi gorenjevaščani 
smo lahko ponosni, da smo deležni vašega praznovanja. V vas je nekaj več, v vas je pripadnost. Za 
vašo prisotnost ob prvih šolskih dneh in na SPVju  bi se vam še enkrat lepo zahvalu.. Zelo ste 
dobrodošli tudi pri Maratonu, ki je postal skoraj svetovno prepoznaven, sem prav ponosen, kot 
župan in poslanec, da ste tako uspešni. Želim vam v prihodnje veliko dobrega sodelovanja, sreče 
za volanom in osebne sreče.« 
 
Zatem je besedo prevzel g. Žerovnik, ki je povedal, da je pred štirimi leti odšel žalosten s 
skupščine, ker so nas izključili iz Zveze. Kot dolgoletni funkcionar Zveze takega dogodka še ne 
pomni. Vseskozi je verjel, da je naše društvo zdravo in da bo uspelo tudi samostojno. Ponosen je, 
da je bil prisoten na našem ustanovnem občnem zboru pred 30.leti. Čestita nam, ker smo izredno 
uspešni in delavni. Pove tudi, da Zveza pripravlja nov statut, vendar, če se ne bo osredotočila na 



članstvo, ne bo nič. Včasih je imela Zveza 27000 članov, danes jih ima samo še 7000. Upa, da 
bodo nastopile korenite spremembe. Na koncu nam je še čestital za 30.obletnico delovanja. 
   
 
 
Oglasil se je tudi predsednik ZŠAM Jesenice, g. Jure Svetlin, ki se je zahvalil za povabilo in 
povedal, da je bil leta 2005 na skupščini edini proti naši izključitvi, pa tudi na gorenjski regiji. 
Zaželel je, da bi se še naprej lepo imeli in dobro sodelovali. 
 
Iz pobratenega društva Sl. Konjice se je oglasil g. Vili Podrgajs in povedal: »Že dolgo vem, da ste 
uslužni in prijazni, pa tudi uspešni. Res je, da Zvezo rabimo, vendar bo morala biti cenejša. Želim 
vam veliko uspeha in dobrega sodelovanja z nami in vse čestitke ob 30 letnici obstoja, naslednjo 
soboto pa se vidimo pri nas na OZ ob 50 letnici našega obstoja«  je zaključil svoj pozdrav g. Vili. 
 
»Prinašam vam prisrčne pozdrave iz ZŠAMa Trbovlje. Veliko skupaj sodelujemo, poročila imate 
izredno lepa, tudi mi se trudimo, da bi bili tako dobri kot vi. Še naprej si želimo dobrega 
sodelovanja z vami in čestitke ob 30 letnici« je povedal predstavnik iz Trbovelj. 
 
Tudi predsednik AMD Žiri g. Demšar in predstavnik PGD Dobračeva je pozdravil naš OZ in nam 
zaželel veliko uspeha. 
 
Predstavnik iz Idrije je rekel: »Smo prvi sosedje iz Žirov in mi je prav všeč ta vaš pristop. 
Dejansko nekaj na Zvezi ni vredu, veseli smo, da sodelujemo, želim vam še veliko uspeha in 
čestitke ob 30 letnici.« 
 
G.Lotrič, direktor avtošole B& B, je pozdravil naš OZ in rekel, da naj bomo veseli, da smo na 
svoje. Ker pa šofer brez šoferja ne more, je prav, da se med seboj povezujemo. Zatem je besedo 
predal njihovemu operativcu g. Kristijanu, ki je pojasnil nekaj novosti in odgovoril na zastavljena 
vprašanja. Pustila sta tudi reklamni material in kontaktne številke, na katerih lahko dobijo vse 
odgovore v zvezi  s podaljšanjem vozniških dovoljenj z evropsko kodo. 
 
Delovni predsednik je pozval tudi namestnika komandirja PP Šk. Loka, g. Matjaža Hudobivnika, 
da nam naniza par podatkov o prometnih nesrečah in njihovih kršiteljih in pove rezultate njegovih 
raziskav, koliko nesreč povzročijo poklicni vozniki. Ugotovil je, da je ta podatek od leta 2000 do 
2008 nekje 1%. 
Jesenkova se je morala ponovno oglasiti in mu očitati, da naj v prvih šolskih dneh raje pridejo 
povedat, kako bomo delali ne pa nadzirat, če delamo. Njegov odgovor je bil, da to ni bil njihov 
namen in da je bil to le obisk ter da bodo to vzeli v zakup. 
  
Ker ni bilo več nikogar, ki bi želel sodelovati v razpravi, da delovni predsednik na glasovanje 
podana poročila, ki jih člani sprejmejo. 
 
6./   Pod točko pet da delovni predsednik v potrditev članarino za leto 2010. Članarina po 15 € je 
bila soglasno sprejeta. 
 
7./  Finančni plan za leto 2009 je cca 8000 € in je bil soglasno sprejet. Plan je priložen. 
   
8./  Sledila je podelitev izkaznic osmim novim članom. 



 
9./  Zatem smo podelili kar precej značk za staž, eno celo za 50 let.  Seznam je priložen.  
 
10./  Pod to točko so bila podeljena tudi priznanja ZŠAMa  najbolj delovnim članom . Podroben 
seznam je priložen. 
Skupaj s predsednikom SPVja občine Žiri g. Brankom Filipičem smo podelili tudi plakete Vzorni 
voznik. Povedal je, da je to eno višjih priznanj, selektivno, ki ga podeljuje Republiški svet za 
preventivo. Iskreno nam je čestital ob 30 letnici in dodal, da smo v tem času dosegli res lepe 
rezultate. Zagotovil je, da vsi SPVji postajajo bolj dejavni in upa, da bodo to občutili tudi vsi 
udeleženci v cestnem prometu.  
 
11./   Predsednik Dolenec je predstavil plan dela za leto 2009, ki je podoben letošnjemu. Plan je bil 
potrjen in je priložen. 
 
Prisotnim se je zahvalil za udeležbo na OZ,  pozval vse na družabni večer z bogatim srečelovom,  
ob hrani in pijači pa nam bo za zabavo igral ansambel Ideal. 
 
    
 
 
  
 
    zapisnikar:                               delovni predsednik:                          predsednik ZŠAM Žiri: 
 
Marija Jezeršek                             Janez Miklavčič                                   Marijan Dolenec 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            član delovnega predsedstva: 
                                                
                                                       Primož Trček 
 
 
 
 
 
                                 
 
                                                  overovatelja zapisnika: 
 
 
                          Jože Petrovčič                          Miro Modrijan 


