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Na podlagi Zakona o društvih (Ur. List RS, št 64/2011)  je zbor članov 
združenja šoferjev in avtomehanikov Žiri,na petintrideseti (35)  zasedanju 
dne 8. marca 2014 sprejel PRAVILJNIK O UNIFORMAH IN OZNAKAH 
ČLANOV O ZNAČKAH,ODLIKOVANJIH IN PRIZNANJIH  ZŠAM a 
ŽIRI  kot čistopis tako, da se odslej glasi: 
 
 
 

POSLOVNIK   IN   PRAVILNIK   O  
UNIFORMIRANIH   ČLANOV   IN  
OZNAKAH    ZDRUŽENJA  ŠOFERJEV  IN   
AVTOMEHANIKOV   ŽIRI. 
 
PRAVILNIK O ZNAČKAH, 
ODLIKOVANIH IN PRIZNANIH ZŠAM 
ŽIRI. 
 
PRAVILNIK O RAZVITJU,ČUVANJU IN 
NOŠENJU PRAPORA ZŠAM ŽIRI. 
 
 
 
1.SPLOŠNE   DOLOČBE 
 

1.  člen 
 

 
Združenje šoferjev in avtomehanikov Žiri ima v 4. členu statuta , ki je bil 
sprejet,   8 marca 2014 na  rednem  letnem  zboru  članov v Žireh,svoj 
pravilnik o uniformah članov in članic ter  oznakih  poveljstev  
uniformiranih  članov  ZŠAM Žiri..  
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                                                             2.člen 
 
Po določilu tega pravilnika  nosijo  uniformo  ZŠAM Žiri samo člani 
združenja šoferjev in avtomehanikov Žiri, ob posebnih priložnostih, kot so 
na primer, zbor  članov, na paradah, na pogrebih, na posebnih preventivnih 
akcijah, na varovanjih in urejanju prometa in ob priložnostih za katere se 
odloči upravni odbor združenja. 
 
2.TEMELJNE  DOLOČBE. 
 
 
Nosilec uniforme mora skrbeti, da je uniforma čista, zlikana, našiti vsi 
gumbi, ter da v času nastopa  uniformirancev nosi predpisano srajco, 
kravato, rokavice, črne čevlje in temne  nogavice.  
 
                                                                 3.člen 
 
 
 
Uniforma članov in članic ZŠAM Žiri: 
 
 
Suknjič člana; 
 
Je iz temnomodrega blaga, dvodelen s širokimi reverji in šestimi (6) gumbi 
premera (osemnajst) 18 mm, ki so razporejeni tako, da sta v dveh vrstah  dva 
gumba od spodaj  navzgor v enaki razdalji, dočim sta nad temi pomaknjena 
bolj levo oziroma, v desno. Suknjič ima tri žepe, mali ob levi prsni  strani in 
dva enako velika ob vsaki strani suknjiča. Suknjič mora biti na zadnji strani 
cel, brez prereza. Žepi so vdelani v blago in brez pokrivala. Na vsakem 
rokavu so našiti po trije gumbi premera deset (10) mm. Gumbi imajo 
vtisnjen znak ZŠAM. Na levi strani je v višini malega žepa našit emblem 
ZŠAM Žiri premera osemdeset (80) mm. Pod  emblemom pa je napis v 
velikosti dvajset (20) mm x devedeset (90) mm  ZŠAM  ŽIRI.  
 
. 

4.člen 
 

 
Suknjič članice; 
 
Je iz istega blaga kot za člane, krojen kot kostim z enakimi oznakami in 
gumbi ZŠAM kot suknjič člana. 
 

5.člen 
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Hlače; 
 
So dolge brez spodnjega roba, ob strani imajo tanko črto iz všite zlate vrvice. 
Hlače za članice so enake gornjemu opisu. 
Za uniformirane članice se dopušča nošenje gladkega krila. Dolžina krila ne 
sme biti krajša od sredine kolena. 
. 

6.člen 
 

 
Kravata, rokavice, čevlji, nogavice: 
 
Kravata  je  temnomodre  barve in ima vedno  vdelan emblem ZŠAM v 
velikosti petinštirideset (45) mm  na najbolj  vidnem mestu, ko je kravata 
zavezana. 
 
Rokavice so bele barve in se ob nastopih vedno nosijo, razen  takrat  ko 
imajo člani srajco z kratkimi rokavi. 
 
Čevlji so obvezno nizki in črne barve. 
 
Nogavice so temno plave barve  ali črne, nikakor pa ne svetle barve. 
 
 
                                                              7.člen 
 
 
Srajca: 
 
Srajca je bela z ovratnikom, dolgi ali kratki rokavi, na ramenih palete iz 
istega blaga, na levi in desni po en žep s pokrivalom. Na levem pokrivalu  se 
nosi napis ZŠAM ŽIRI v velikosti dvajset (20) mm šesdeset (60) mm. 
Članice nosijo enake srajce.  
 
 
 
                                                              8.člen 
 
Kapa člana: 
 
Kapa člana s senčnikom je izdelana iz istega blaga kot uniforma.V temenu je 
utrjena z žico. Senčnik je iz črnega lakiranega materiala. Višina oboda kape 
je petinpedeset (55) mm. Zgornji rob kape je obrobljen z všito tanko zlato 
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vrvico debelino tri (3) mm. Na čelu uboda kape je pritrjen emblem ZŠAM 
ŽIRI v velikosti pedeset (50) mm. Na spodnjem delu oboda kape  nad 
senčnikom  je položen podbradnik zlate barve širine petnajst (15) mm,ter 
pritrjen z dvema gumboma zlate barve  v velikosti deset (10) mm. 
 
 
                                                            9.člen 
 
 

Kapa članice; 
 
Je iz istega blaga kot uniforma, senčnik je prevlečen z istim blagom,v 
sredini spredaj je pritrjen emblem ZŠAM ŽIRI v velikosti pedeset (50) 
mm. Podbradnik je isti kot pri moški kapi, zgornji rob je brez zlate vrvice. 
Dopušča  se  nošenje tudi  moške kape. 

 
                                                                 10.člen 
 
 
Kapa predsednika in poveljnika ZŠAM-a Žiri: 
 
Kapa predsednika  in  poveljnika  s senčnikom je izdelana iz istega blaga kot 
uniforma.V temenu je utrjena z žico. Senčnik  je iz črnega lakiranega 
materiala. Višina oboda kape petinpedeset (55) mm. Zgorni rob kape je 
obrobljen z všito tanko zlato vrvico debelino tri (3) mm. Na čelu uboda kape 
je pritrjen emblem ZŠAM ŽIRI v velikosti pedeset (50) mm. Na spodnjem 
delu oboda kape nad senčnikom je položen podbradnik zlate barve širine 
petnajst (15) mm, ter pritrjen z dvema gumboma zlate barve v velikosti deset 
(10) mm. V senčniku ima dvanajst (12) vdelanih  zlatih  zvezdic in potem  še 
enkrat  lakiran  senčnik. 
 
 
 
                                                       11.člen 

 
Dežni plašč: 
 
Dežni plašč je temnomodre   barve  s paletami na ramenih. Emblem ZŠAM 
ŽIRI v velikosti osemdeset (80) mm je našit v višini malega žepa suknjiča  
na levi strani. 
 
 

12.člen 
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Letna uniforma: 
 
Hlače---iste kot zimske 
Krilo---isto kot zimsko 
Čevlji---črni nizki 
Nogavice ---temno plave 
Srajca--bela z ovratnikom, kratki  rokavi, na ramenih palete iz istega blaga, 
na levi in desni po en žep s pokrivalom. Na levem žepu se nosi napis ZŠAM 
ŽIRI v velikosti dvajset (20) mm  krat šesteset (60) mm.Funkcionarji nosijo 
svoj čin na ramah nataknjenega na paleto in lepo zapetega. 
Kapa---ista kot pozimi 
Pas---enoten, usnjen, širine štirideset (40) mm, črne barve. 
Čas nošenja letne uniforme od maja pa do septembra  ali  če poveljstvo  
ZŠAM-a  odloči  drugače. 
 
.   
 
  

13.člen 
 
3.  OZNAKE: 
 
 
Predsednik ZŠAM Žiri: 
 
Oznaka  predsednika   združenja se sestoji; 
Epoleta   predsednika  združeja  je obrobljena z zlatim trakom, na zgornjem 
koncu epoleta pa jo veže eden (1) trak zlate barve v širini pet (5) 
mm.Vzporedno s tem trakom pa so še trije (3) zlati trakovi v širini tri (3) 
mm, z razmakom tri (3) mm. Epoleta je obdana z zlatim trakom širine  
dva(2) mm. 
 
 
Predsednik nosi tudi znak predsednika na levi strani, nad levim žepom na 
suknjiču. Oznaka predsednika ZŠAM Žiri sestoji iz enega (1) zlatega traku v 
velikosti pet (5) mm x pedeset (50) mm,in treh(3) trakov v velikosti tri (3) x 
pedeset (50) mm in v razmiku pet (5) mm. Vsi trakovi so zlate barve. 
 
 

14.člen 
 

 
Poveljnik  uniformiranih  članov  in članic ZŠAM Žiri: 
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Epoleta  poveljnika  združenja sestoji iz treh (3) trakov zlate barve s širino  
tri (3) mm in razmikom  štiri (4) mm. Trakovi so v sredini med seboj 
povezani s pokončno vezenimi lističi zlate barve , visoke  trideset (30) mm. 
Epoleta je obrobljena z zlatim trakom v širini dva (2) mm. 
 
Oznaka poveljnika  uniformiranih  članov in članic združenja se sestoji iz: 
treh (3) zlato vezanih  trakov v velikosti pet (5) krat  stodevedeset (190) mm. 
Med seboj v razmaku po pet (5) mm,povezani  pokončno z zlato vezenimi 
lističi, širokimi deset (10) mm. Oznake se nosijo na koncu rokava  osemdeset 
(80) mm od roba. 
 
 

15. člen 
 
Namestnik poveljnika uniformiranih članov in članic ZŠAM Žiri: 
 
Epoleta   namestnika  poveljnika  uniformiranih članov in članic sestoji iz: 
dveh (2) trakov zlate barve s širino tri (3) mm in razmikom štiri (4) 
mm.Trakova  sta v sredini med seboj povezana s pokončno vezenimi lističi 
zlate barve, visoka trideset (30) mm. Epoleta je obrobljena z zlatim trakom  
širine dva (2) mm. 
 
Predlog   za  poveljnika   in  namestnika poveljnika  uniformiranih  članov in 
članic ZŠAM Žiri.  Predlaga   upravni   odbor  združenja, sklep potrdi  zbor 
članov ZŠAM Žiri. 
 
Vsi poveljniki in podpoveljniki se volijo za  nedoločen  čas. 
Vsem poveljnikom in podpoveljnikam upravni odbor  izda  odločbo o 
funkciji z obrazložitvijo,kaj  mora  funkcionar  s  to funkijo  upravljati, in 
komu je podrejen. 
 
Biti  poveljnik in podpoveljnik uniformiranih članov ZŠAM Žiri je 
častna  funkcija. 
 
 

16. člen 
 

 
Podpredsednik   združenja   ZŠAM Žiri: 
 
Epoleta podpredsednika združenja je obrobljena z zlatim trakom, na zgornim 
koncu epoleta pa jo veže eden(1) trak zlate barve v širini pet (5) mm. 
Vsporedno s tem trakom pa še dva (2) zlata trakova v širini tri (3) mm, z  
razmakom tri (3) mm.Epoleta je obdana z zlatim trakom širine dva (2) mm. 
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Oznaka   podpredsednika   ZŠAM Žiri sestoji iz: enega (1) zlatega traku v 
velikosti pet (5) x pedeset (50) mm, in dveh (2) trakov v  velikosti  tri (3) x 
pedeset (50) mm in v  razmiku pet (5) mm. Vsi trakovi so zlate  barve. 
Oznaka se nosi  na levi strani, nad  levim žepom na suknjiču. 
 
 
 

17. člen 
 

 
Tajnik   ZŠAM Žiri: 
 
Oznaka  tajnika  ZŠAM Žiri sestoji  iz enega (1) traku v velikosti pet (5) x 
pedeset (50) mm in enega (1) traku v velikosti  tri (3) x pedeset (50) mm in v  
razmiku pet (5) mm. Vsi trakovi so zlate barve. 
Oznaka se  nosi  na levi strani, nad  levim  žepom na suknjiču. 
 
 

18. člen 
 
Blagajnik  ZŠAM Žiri: 
 
Oznaka  blagajnika  ZŠAM Žiri se sestoji  iz enega (1) traku  zlate  barve  v 
velikosti  pet (5) x pedeset (50) mm. 
Oznaka  se  nosi  na levi strani, nad  levim  žepom na suknjiču. 
 
 

19. člen 
 

 
Oznake   članov  UO in NO ZŠAM Žiri: 
 
Oznake  članov  upravnega  odbora in nadzornega  odbora  ZŠAM Žiri, 
sestojijo iz dveh (2) trakov v velikosti tri (3) x pedeset (50) mm in v  
razmiku pet (5) mm. Trakova  sta  zlate barve. 
Oznake  se  nosijo  na  levi strani, nad  levim žepom  na  suknjiču 
 
 

20.člen 
 
 

Praporščak  ZŠAM Žiri: 
 
Oznaka   praporščaka   ZŠAM Žiri  se sestoji iz: enega (1) zlatega traku v 
velikosti  deset (10) x pedeset (50) mm 
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Oznaka   se  nosi  na  levi strani, nad  levim žepom  na suknjiču. 
 
 
4. NOŠENJE  ODLIKOVANJ  NA  UNIFORMI 
 
 

21. člen 
 
Značke  se  nosijo nad  levim prsnim  žepom  sukniča nad  emblemom 
ZŠAM Žiri, in to od leve proti desni strani. 
Po vrstnem   redu: 
-značka   za staž, (za dolgoletno članstvo v ZŠAM ih)--od značk za staž se 
nosi samo  najvišja  po rangu, oziroma (zadnja dobljena značka)   
- Značka  bronasta, 
-Značka   srebrna, 
-Značka   zlata, 
-Značka plaketa vzorni voznik, 
-Plaketa  tovarištva, plakete humanosti  in plaketa ZŠAM Žiri se nosijo na  
desni  strani  uniforme  v višini roba malega žepa, kjer se nosijo tudi  
državna  odlikovanja. 
 
 
 
5. KONČNA  DOLOČILA. 
 
 

22. člen 
 
 
Vse  operativne   funkcije  poveljstva  uniformiranih  članov so imenovane. 
Po  prenehanju  funkcij  oznake imenovanim  članom  ostanejo, na rokavih 
in na suknjiču nad  levim žepom, tam kjer so prišiti. Prav  tako ostanejo na  
uniformi  oznake  voljenih funkcionarjev  v ZŠAM Žiri. 
Epolete  ,ki se nosijo na rami pa se pokončani  funkciji vrnejo nazaj,ravno 
tako se vrne nazaj kapa predsednika in poveljnika ZŠAM Žiri. 
 
 

23. člen 
 
Vse  nepravilnosti  v uporabi uniform članov, članic in podmladka  rešuje   
upravni  odbor ,nadzorni  odbor in disciplinska  komisija ZŠAM a Žiri. 
 
Poveljnik ZŠAM Žiri je dolžan sklicati vsaj enkrat letno srečanje,  vseh 
uniformiranih članov, pregledati  ispravnost  uniform, in obnoviti  povelja za  
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funkcionarje  poveljstva  ZŠAM Žiri. Na srečanje so vableni tudi predsednik 
ZŠAM Žiri, in podpredsenik ZŠAM Žiri. 
Pravila za praznovanje Sv. Krišrofa 
Sestava povorke: 
Slovenska zastava, 
Evropska zastava, 
Prapori društev, 
Kipec SV. Krištofa, 
Narodne  nose, 
Ešaloni uniformiranci, 
V ešalonu gredo najprej po velikosti  činov oziroma po funkciji. Lepo je tudi 
če vodja ešolona da v prvo vrsto, tudi tiste, ki potem v cerkvi aktivno 
sodelujejo. 
 
 
 
Povelja ,ki jih poveljnik,podpoveljnik,predsednik ,podpredsednik  moro 
znati ,in ijh upoštevati: 
  
 
                                                   24.člen 
 
6. DELOVNA  UNIFORMA 
 
 
Delovna uniforma; 
Za delovno uniformo še sledi opis. 
Nosijo se sivo modre hlače in sivo modro bluzo . 
Zraven spade še odbojni brezrokavnik in kapa  florestenčna. 
 
 
 
                                                   25.člen 
 
Svetleči  jopič  (brezrokavnik): 
Svetleči jopič  je iz florestenčne  rumene  barve, brez rokavov, spredaj  na 
levi  strani  v  višini  malega  žepa na suknjiču uniforme je prišit  emblem 
ZŠAM Žiri, takega  kot ga  nosimo  na suknjiču  uniforme  velikost 
osemdeset (80) mm. 
Zadaj  pa je veliki napis  ZŠAM ŽIRI,v velikosti dvestopetintrideset (235) X 
šesdeset (60) mm. Okoli pasu pa sta dva svetleča trakova  v  sivi  odbojni  
barvi  široka  šestdeset (60) mm, v razmiku  sto (100) mm. Spodnji  trak  je 
odmaknjen od  spodnjega  roba  stoštirideset (140) mm. Ravno  taka  
svetleča trakova  gresta  tudi  preko  ram. Pri vseh  zaključkih  pa  je 
obrobljeno z isto sivo enako  barvo v  širini  deset (10) mm. 
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                                                 26.člen 

  

Odsevna   kapa  ZŠAM Žiri: 
 
Odsevna  kapa  je  ravno tako florestenčno  rumene  barve. Senčnik  je tudi 
iz iste barve  s tem da je obrobljen  z  dvajset (20) mm  odsevnim  sivim 
trakom. Spredaj  je  napis  ZŠAM ŽIRI, v velikosti  dvajset  (20) X 
osemdeset (80) mm. Zadaj nad vratom pa jo krasi lepa rdeča  barva, kjer je 
tudi  maček  za poljubno  skrajševanje in daljšanje obsega  kape. Vširini dva 
(2) mm pa je širok črni trak, okoli  kape ki daje posebni videz in poživi  
harmonijo  kape. 
 
 
 
 

27. člen 
 
 

 
7. PRAVILNIK O ZNAČKAH, ODLIKOVANJIH IN PRIZNANJIH ZŠAM 
ŽIRI 
 
 
Na  podlagi  četrtega (4) člena statuta ZŠAM Žiri,sprejetega  osmega (8) 
marca  2014,  na  petintridesetem  (35)  zboru članov v Žireh, pravilnik  o 
značkah  odlikovanjih  in priznanjah  ZŠAM Žiri. 
Odlikovanja  in priznanja   ZŠAM Žiri, se podeljujejo  za delo in zasluge  pri 
požrtvovalnem  in  aktivnem  udejstvovanju, ter za dosežene uspehe  u 
ZŠAM u Žiri. Za zasluge   na področju cestnega prometa, za strokovno  delo 
pri  utrjevanju  prometne  varnosti in vzgoje strokovnih  kadrov ter tudi za 
nudenje  moralne in  materialne pomoči  ZŠAM Žiri, pri  izvrševanju 
njihovih  nalog. 
Odlikovanja  se  načeloma  podeljujejo  samo  članom ZŠAM Žiri. 
Izjemoma  se podeljujejo  podjetjem, društvom, drugim  inštitucijam  in tudi 
posameznikom, ki  niso člani ZŠAM Žiri, a imajo izredne zasluge za razvoj 
naše  stanovske  organizacije. 
 
Priznanja so: 
 
1.Značka za staž 
2.Značka srebrna,. 
3.Značka bronasta, 
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4.Značka zlata, 
5.Plaketa  tovarištva 
6.Plaketa humanosti 
7. Plaketa ZŠAM Žiri (Krištof) 
8.Pisno priznanje  
9.Pisno priznanje srebrno 
10.Pisno priznanje  bronasto 
11.Pisno priznanje zlato 
12.Pisno priznanje diamantno 
13.Imenovanje častnega člana 
14 Odločba o imenovanju poveljnika in namestnika. 
 
 
 

28. člen 
 
Značka  za  staž  ZŠAM Žiri je okrogle oblike s primerom  dvaindvajset (22) 
mm, v sredini je volan . Na vrhu volana pa je silnueta Triglava z dvema 
valovoma, simbol  Slovenije. Značka je obdana  z  dvanajstimi (12) 
zvezdicami na vrhu  pa  je napis ZŠAM ŽIRI. 
 
 
Značka za pet (5) let je svetlo zelene barve. 
Značka za deset (10) let je svetlo modre barve. 
Značka za petnajst (15) let je bele barve. 
Značka za dvajset (20) let je temno zelene barve. 
Značka za petindvajset (25) let je srebrne barve ( jubilejna.) 
Značka za trideset (30) let je rumene barve. 
Značka za petintrideset (35) let je temno modra barva. 
Značka za štirideset (40) let je rdeče barve. 
Značka za petištirideset (45) let je oranžne barve. 
Značka za pedeset (50) in  več  let  je  zlate barve.(jubilejna ) 
 
Značke se podeljujejo ob  jubileju  na  zboru  članov vsako leto. 
 
 

                                              29. člen  

             

Značka:  srebrna, bronasta  in zlata 
 
Značka  srebrna, bronasta  in  zlata značka, so okrogle oblike s premerom 
petindvajset (25) mm in predstavlja  emblem ZŠAM ŽIRI. Spodaj po robu  
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jo krasijo  Evropske  zvezdice dvanajst (12), na vrhu pa je napis ZŠAM 
ŽIRI. Značka je cela prelita z bravo  srebrne  ,bronaste  in zlate. 
Značke  podeljujemo  ob jubilejih  ZŠAM-a, načeloma  na  letnih 
konferencah.  
 
                                                     30.člen 
 
Plaketa  tovarištva : 
 
Plaketa tovarištva ima obliko šesterokotnika v velikosti dvaintrideset (32) 
mm. Je v osnovi zlate barve, na podlagi je šest (6) poudarjenih krakov, ki 
vodijo iz sredine v vogale. Na krakih je v sredini značka v plavi  barvi in 
zlatimi evropskimi  zvezdicam, na vrhu pa je napis ZŠAM ŽIRI. Na hrbtni 
strani je priponka, da se lahko nosi na suknjiču uniforme. 
Plaketa je v škatli, velikosti osemdeset (80) x  stopet (105) mm, temno 
modre barve. Podeljuje se članom ZŠAM-a, ki imajo posebne zasluge in  
delo v organizaciji, na  področju  preventive  in varnosti  cestnega  prometa. 
 
 
 
                                                      31.člen 
 
 
Plaketa  humanosti ; 
 
Plaketa  humanosti  ima obliko  šesterokotnika  v  velikosti  petinštirideset 
(45) mm, je v osnovi  zlate  barve, na podlagi  je šest (6) poudarjenih krakov, 
ki vodijo iz sredine v vogale.Na krakih  je v sredini značka z zlatimi 
zvezdicami s premerom  trideset (30) mm, ki ima v spodnem  delu  narisani  
dve  roki  v podajanju.Na  hrbtni  strani  je  priponka, da se lahko nosi na 
suknjiču  uniforme. 
Plaketa  je v škatli  velikosti  osemdeset (80) x stopet (105) mm, temno 
modre  barve. 
Podeljuje se članom, ki izpoljnujejo vse  pogoje  za pridobitev tega 
priznanja. 
Upoštevajo  se  tudi  posebne  zasluge  za medsebojna  povezovanja    
ZŠAM-ov. 
Prav  tako  se  upoštevajo  posebne  zasluge  v prometu  v sodelovanju s 
sveti za preventivo  v  občinah. 
 
 
 
 
                                                        32.člen 
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Plaketa  ZŠAM  Žiri plaketa ( Krištofa ): 
 
Plaketa  ZŠAM Žiri ima obliko  šesterokotnika v velikosti  petinštirideset 
(45) mm, v osnovi zlate  barve, na podlagi je šest (6) poudarjenih  krakov, ki 
vodijo iz sredine v vogale. Na  krakih  je v sredini  značka zlata, na kateri je 
upodobljen sveti  Krištof  z otrokom v naročju, s premerom  trideset (30) 
mm. 
Na hrbtni strani je priponka, da se lahko nosi na  suknjiču  uniforme. 
Plaketa je v škatli  velikost  osemdeset (80) X stopet (105) mm,temne modre 
barve. 
Podeljuje  se  članom ,ki izpoljnujejo ve pogoje  za pridobitev tega priznanja. 
Oziroma se podeljuje  posameznim  članom  ZŠAM, ki imajo posebne 
zasluge za obstoj in delovanje ZŠAM Žiri. Podeljuje se tudi posameznim 
podjetjem,  organizacijam  in drugim  inštitucijam, ki pomagajo in 
pomembno uplivajo  na  razvoj  in utrjevanje  ZŠAM Žiri. 
Predloge za podelitev teh priznanj  pripravlja  komisija za priznanja in 
odlikovanja  ZŠAM Žiri. 
 
 
 
 
                                                        33.člen 
 
 
Pisno  priznanje –(plaketa ); 
 
Pisno  priznanje  je najmanj  v velikosti  formata  A4. Je na temno modri 
osnovni  barvi. Okrog  jo krasi zlati trak , ki se na vogalih spremeni v zaviti 
model ornamenta. Na levi strani  v kotu  na vrhu je umeščen znak šoferski 
ZŠAM Žiri, na desni strani pa je znak avtomehanika  ZŠAM Žiri. Plaketa je 
znotraj  še enkrat  obdana z črto rdeče barve. Med znakom šoferja in 
avomehanika  pa  je  napis, celoten  izpis  imena. 
ZDRUŽENJE  ŠOFERJEV  IN  AVTOMEHANIKOV  ŽIRI, 
Ki ga podeljuje   DOBI  >napis<   PRIZNANJE. 
Prostor  za  izpis  imena  prejemnika  in prostor  za  kratek  izpis  zaslug, za 
katere  se podeljuje. 
V ozadju  plakete  pa so v medli slabo vidni  razporejeni znaki ZŠAM v 
velikosti pet (5) mm. Prekriva pa jih podoba svetega  Krištofa  z otrokom  v 
naročju, ki stoji v vodi in se upira na palico iz palme, podoba je v velikosti  
stodvajset (120) X stosedemdeset (170) mm. 
Priznanje   načeloma  podpisuje  predsednik ZŠAM Žiri. 
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Podeljuje  se  članom ZŠAM  za  razne  dosežke  na tekmovanjih, ob 
jubilejih in za druge uspehe. Enako tudi za organizacije in inštitucije, ki 
imajo zasluge pri utrjevanju našega članstva. 
 
 
 
 
 

34. člen 
 
 

Pisno priznanje:  srebno, bronasto, zlato, diamantno (plaketo ) ; 
 
Pisna  priznanja  je najmanj v velikosti formata  A4. Je na temno modri 
osnovni  barvi. Okrog  jo krasi zlati trak , ki se na vogalih spremeni v zaviti 
model ornamenta. Na levi strani  v kotu na vrhu je umeščen znak šoferski 
ZŠAM Žiri, na desni strani  pa je znak avtomehanika ZŠAM Žiri. Plaketa je 
znotraj še enkrat obdana z črto rdeče barve.Med znakom šoferja in 
avomehanika  pa  je  napis, celoten  izpis  imena. 
ZDRUŽENJE  ŠOFERJEV  IN  AVTOMEHANIKOV  ŽIRI, 
Pod  tem napisem  je napisano ,kakšna  plaketa je, SREBRNO PRIZNANJE, 
BRONASTO  PRIZNANJE,  ZLATO PRIZNANJE,  DIAMANTNO 
PRIZNANJE. 
Ki ga podeljuje    DOBI  >napis<   PRIZNANJE. 
Prostor  za  izpis  imena  prejemnika  in prostor  za  kratek  izpis  zaslug, za 
katere  se podeljuje. 
V ozadju  plakete  pa so v medli slabo vidni  razporejeni znaki ZŠAM v 
velikosti  pet (5) mm. Prekriva pa jih podoba svetega  Krištofa  z otrokom v 
naročju,ki stoji v vodi  in se upira na palico iz palme,podoba  je v velikosti  
stodvajset (120) X stosedemdeset (170) mm. 
Priznanje   načeloma podpisuje predsednik ZŠAM Žiri. 
Podeljuje  se  članom  ZŠAM  za razne  dosežke  na tekmovanjih, ob 
jubilejih in za druge uspehe. Enako tudi organizacijam in inštitucijam, ki 
imajo zasluge pri utrjevanju našega članstva. Posebej mora biti njihovo delo 
vidno na področju preventive in varnosti v cestnem prometu in v 
sodelovanju s sveti za preventivo  in vzgojo v cestnem  prometu. 
 
 
 
 

35. člen 
 

 
Pisno   priznanje  ( plaketa ) imenovanje  častnega  člana  ZŠAM Žiri: 
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Pisno priznanje  je najmanj v velikosti formata A4. Je na temno modri 
osnovni  barvi. Okrog  jo krasi zlati trak , ki se na vogalih spremeni  v zaviti 
model  ornamenta. Na levi strani  v kotu na vrhu je umeščen znak šoferski 
ZŠAM Žiri, na desni strani pa je znak  avtomehanika  ZŠAM Žiri. Plaketa je 
znotraj  še  enkrat obdana  z črto rdeče barve.Med znakom šoferja in 
avomehanika pa  je napis,celoten  izpis imena. 
ZDRUŽENJE   ŠOFERJEV   IN  AVTOMEHANIKOV   ŽIRI, 
Ki ga podeljuje   DOBI   >napis<   PLAKETA     > ČASTNI ČLAN< 
Prostor   za  izpis imena prejemnika. 
V ozadju plakete   pa so v medli slabo  vidni  rasporejeni  znaki ZŠAM  v 
velikosti pet (5) mm, Prekriva pa jih podoba svetega  Krištofa z otrokom v 
naročju, ki stoji v vodi  in se upira  na palico iz palme, podoba je v velikosti  
stodvajset (120) X stosedemdeset (170) mm. 
 
Priznanje   načeloma  podpisuje  predsednik  ZŠAM Žiri. 
Podeljuje se izredno zaslužnim  članom  ZŠAM, ki je vrsto let neutrudno 
deloval v prid  razvoja  in utrjevanja  našega  društva. Posebne zasluge na 
področju  izobraževanja  poklicnih  šoferjev. Izobraževanje  šolske  mladine 
v osnovnih  šolah .Ki je neutrudno  deloval  na  področju  preventive in 
vzgoje v prid  vseh  udeležencev v cestnem  prometu  v občini , delo v 
organih  SPV in občinskega SPV. 
Za častnega člana se lahko imenuje tudi oseba, ki  ima veliko zaslug za 
razvoj naše stanovske organizacije in do sedaj  ni  bil član  ZŠAM Žiri. 
Častni član ZŠAM Žiri ima vse pravice in dolžnosti  kot vsak  član in 
uživajo vse ugodnosti , ki jih ZŠAM Žiri  nudi svojim članom. Častni član ni 
dolžan plačevati  članarino. 
 
 

36. člen 
 

 
Odločba o imenovanju poveljnika in namestnika  poveljnika  ZŠAM ŽIRI: 
 
Pisna   odločba   je najmanj v velikosti formata  A4. Je  na  temno  modri 
osnovni  barvi. Okrog  jo krasi  zlati  trak, ki se na vogalih spremeni v zaviti 
model  ornamenta. Na  levi strani  v kotu na vrhu je umeščen  znak šoferski 
ZŠAM Žiri, na desni strani pa je znak avtomehanika ZŠAM Žiri. Plaketa je 
znotraj  še enkrat obdana  z  črto rdeče  barve. Med  znakom šoferja in 
avtomehanika  pa  je isti  napis,celoten  izpis  imena. 
ZDRUŽENJE   ŠOFERJEV   IN  AVTOMEHANIKOV  ŽIRI, 
Prostor   za   izpis  imena  prejemnika. 
SE   IMENUJE  ZA NEDOLOČEN  ČAS  ZA  POVELJNIKA   ALI  
PODPOVELJNIKA   ZŠAM  ŽIRI. 
Na  odločbi piše: 
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Ta  odločba  te zavezuje seznanjati in nadzirati uniformirano članstvo 
ZŠAM Žiri o pravilnem nošenju in vdrževanju uniforme ZŠAM po 
določilih pravilnika, skrbeti za red in discipline in voditi evidence o 
uniformah ZŠAM Žiri. 
Funkcija te zavezuje, da se udelžuješ akcij ZŠAM Žiri ter vestno 
izpolnjuješ navodila in sklepe nadrejenih. 
 
V ozadju plakete  pa so v medli slabo vidni  razporejeni znaki ZŠAM v 
velikosti pet (5) mm, Prekriva pa jih podoba svetega Krištofa z otrokom v 
naročju,ki stoji v vodi in se upira na palico iz palme,podoba je v velikosti  
stodvajset (120) X stosedemdeset (170) mm. 
Plaketo (odločbo) podpišeta   predsednik  in poveljnik  uniformiranih članov 
ZŠAM Žiri. Za poveljnika in podpoveljnika  običajno predlaga upravni 
odbor ZŠAM Žiri. Odločbo o imenovanju pa potem slavnostno izročimo 
kandidatu  na letni konferenci ali posebni priložnosti  ki jih praznuje  ZŠAM 
Žiri. 
 
 

37. člen 
 
O   začasni   prepovedi  nošenja  odlikovanj  ali oduzemu odlikovanj  in 
priznanj odloča disciplinska komisija ZŠAM Žiri.  Začasna    prepoved  
nošenja  ali  odvzem odlikovanj in priznanj se izreče članu, ki  mu je 
bila pravnoveljavna  sodno  izrečena  kazen, odvzema prostosti za grobo 
kršitev zakonskih  določil o varnosti cestnega prometa. 
 
 
 
 
8. PRAVILNIK  O  RAZVITJU,  ČUVANJU   IN  NOŠENJU 
PRAPORA   ZŠAM  ŽIRI 
 
 
Na podlagi četrtega člena (4) statuta združenja šoferjev in 
avtomehanikov Žiri,  sprejetega na petintrideseti (35) letni konferenci 
osmega (8) marca 2014. je bil sprejet  pravilnik  o razvitju , čuvanju in 
nošenju  praporja. S tem pravilnikom   se  ureja  videz  in oblika, 
razvitje, čuvanje  in nošenje  praporja ZŠAM Žiri. 
 
 
Združenje  šoferjev in avtomehanikov Žiri ima svoj prapor.  
 
Prapor   je zunanji vidni znak Združenja šoferjev in avtomehanikov Žiri. 
Opis  praporja: 



 
 
 

17

 
Prapor je v osnovi izdelan iz svilene tkanine rdeče barve. Velikost praporja 
je 830 x 1250 mm. Na prvi strani praporja je na sredini levo zlato vezeni 
simbol volan, kar je znak šoferske dejavnosti, le-ta ima  v sredini modro 
vezeno polje. Na sredini desno pa je kot simbol izvezen znak ključa, kar je 
znak avtomehanične dejavnosti. Oba znaka imata silhueto Triglava bele 
barve z dvema valovoma. Levo pod simboloma je letnica ustanovitve 
združenja (1979), desno pa letnica razvitja praporja (2004). Na sredini pod 
simboloma med letnicama pa je poudarjeno krajevno ime Žiri, kjer je sedež 
združenja.  
Nad simboloma je zlato izvezen napis: ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN 
AVTOMEHANIKOV.  
Druga stran praporja je iz svilene tkanine modre barve. V sredini je izvezena 
podoba Krištofa z otrokom, ovalne oblike, v izmeri 390 x 280 mm.  Podoba 
je obdana z 12 izvezenimi rumenimi zvezdami premera 90 mm, kar pa 
predstavlja Evropsko unijo. Zgoraj levo je izvezen grb občine Žiri v izmeri 
160 x 200 mm, pod njim spodaj levo pa grb občine Škofja Loka v izmeri 160 
x 170 mm. Zgoraj desno je izvezen grb občine Gorenja vas – Poljane v 
izmeri 160 x 200 mm, pod njim spodaj desno pa je grb občine Železniki v 
izmeri 160 x 170 mm. Robovi praporja so obrobljeni z zlato vezenino 
premera 3 mm.  
Drog praporja je lesen, rdeče obarvan s premerom 37 mm in visok 2800 mm. 
 
V združenju ima lahko mladinska sekcija tudi svoj prapor. 
 
Drog prapora je lessen, rdeče obarvan, s premerom  sedemitrideset (37) mm 
in visok dvatisočosemsto(2800) mm. Na vrhu droga je medeninast symbol 
emblema združenja. Prapor  se na drog pripne s petim (5) karabini zlate 
barve. Na drog praporja se lahko pritrdijo spominski žebljički zlate in 
srebrne  barve. Darila posameznikov, podjetij in organizacij. 
 

38. člen 
 
 

Prapor  je  zunanji vidni znak ZŠAM Žiri. 
Prapor  se  uporablja ob prazovanju, na letnih konferencah, na lokalnih in 
državnih prireditvah, svečanostih, na pogrebih članov in članic društva in 
drugih društev, ter zaslužnih občanov. 
Uporaba  prapora odreja upravni odbor ZŠAM Žiri. Ti lahko uporabo 
prapora  odredijo tudi za razne druge posebne priložnosti. 
 
 
 
                                                              39.člen 
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Za  razvitje prapora so najbolj primerni razni jubileji, ki jih praznuje 
združenje. 
Razvitje prapora mora potekati na najbolj svečan način.Načeloma se pri 
razvitju igra državna  himna.Pri  razvitju  prapora  je zaželeno, da sodelujejo 
tudi prapori sosednjih združenj, ki v svečanem postopku izvedejo pobratenje 
z novo razvitim praporjem. 
 
 

40. člen 
 

 
Boter prapora je lahko ugledna osebnost iz vrst funkcionarjev združenja, 
ugledne osebnosti iz družbenih   skupnosti  ali  predstavniki podetij, ki 
podpirajo delovanje ZŠAM. 
Pri  razvitju  praporja  poveljnik  ZŠAM počasi navija stari prapor na drog, 
predsednik ZŠAM pa s svečanim trakom prapor zaveže in prapor se odnese 
v arhiv ZŠAM Žiri. 
Poveljnik vzame novi prapor ki je zavezan z svečanim trakom, predsednik 
odveže svečani trak  in nato poveljnik lepo počasi odvija novi prapor. 
Ko je prapor  razvit zraven pristopi ali pristopijo botri praporja in na prapor 
pripnejo slavnostni trak botra. 
Po končanem ceremonjalu botri spregovorijo nekaj  spodbudnih besed o 
združenju, ki je razvilo novi prapor. 
Poveljnik nato izroči prapor predsedniku ZŠAM Žiri. Predsednik se lepo 
zahvali botrom praporja, in ga izroči prsporščaku ZŠAM v čuvanje in 
nošenje. 
Ob sprejemu praporja, mora praporščak dati svečano obljubo, da ga bo 
častno nosil in vestno čuval.  
  

 
                                                     41. člen 
 
Praporščak je čuvar in nosilec praporja. Ima enega(1) ali dva (2) namestnika, 
ki imata enake dolžnosti in pravice kot praporščak. Praporščak je moralno in 
materialno odgovoren za čuvanje in nošenje praporja. 
Praporščak in namestnika morajo biti obvezno uniformirani člani. S 
praporjem se ne sme v gostinske lokale, razen če se uradne svečanosti 
odvijajo v takšnih lokalih.  
 
 

42. člen 
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Prapori  imajo imajo lahko tudi spominske trakove  v velikosti stopedeset 
(150)mm  x  tisočosemdeset (1080) mm,prav tako izdelane iz svilene 
tkanine. Na traku je lahko izdelan logotip darovalca, ime darovalca in datum  
razvitja. Trakovi imajo na vrhu kromirano prečko dolgo stopedeset (150) 
mm, in zlato verižico za obešanje na prapor. Vsak prapor mora imeti žalni 
trak, ki se uporablja ob pogrebnih svečanostih ali žalnih komemoracijah. 

 
 

43. člen 
 
 

Pobratenje  praporja  s  prapori  drugih  združenj  poteka  tako, da  je  novo 
razviti  prapor ali  prapor  združenja, ki  izvaja  pobratenje  z  drugimi 
združenji  ,na  čelu, priporočlivo  je  na  odru. Vsi  drugi  prapori  pa  se  na 
povelje: (Prapori zbor ): postavijo v obliki  polkroga  pred  prapor, s  katerim 
se  opravlja  pobratenje. 
Na   povelje  :(Pozdrav)! Se  prapori  spustijo  pod  kot  petinsedemdeset 
(75) stopinj  in  začne  se   pobratenje  od  leve  proti  desni  v obliki 
valovanja.V končni  fazi  se z vrhom  droga  praporja  dotaknejo praporja, s 
katerim poteka  pobratenje, da  dobimo sliko v obliki  plamenice. Po 
končanem  pobratenju  sledi  povelje : (Mirno ): in nato : (Na mestu  
prosto):. 
Kjer je zato  možnost, se  naredi  častni  krog  oziroma  odhod  s pra- 
porjem, ki  je izvajalo  pobratenje, na  čelu. 
 
                                                               44.člen 
 
 
Za sklic večjega števila  praporjev  ZŠAM  na  enem mestu  je ob posebnih 
priložnostih  pristojno  društvo  članov  ZŠAM  Žiri, upravni odbor, 
poveljnik  in  predsednik  ZŠAM Žiri. 
Za posebne   svečanosti, državne  in  občinske  proslave, pogrebe  in zbori 
članov. 
 
 
                                                    45. člen 
 
 Kršitve  tega  pravilnika  obravnava  disciplinska   komisija  ZŠAM Žiri  v 
okviru  pristojnosti, upravnega  odbora,  predviden  po  statutu   ZŠAM Žiri. 
 
 
 
 
 
Žiri,  dne  8. 03. 2014.  
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                                                                                            Predsednik ZŠAM  
Žig:   ZŠAM  Žiri                                                                                                                
                                                                                            Marijan Dolenec 


