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POROČILO PREDSEDNIKA 
O DELU ZŠAM-a ŽIRI ZA LETO 2013 
 
 
 
 
 
 
Spoštovani predsednik, spoštovani  gostje, spoštovane  članice in člani 
 
 
Vesel sem, da lahko kot predsednik ZŠAM Žiri  podam  poročilo o delovanju 
našega združenja  za leto 2013. 
Delo v ZŠAM Žiri je  potekalo po programu  ki smo ga sprejeli na zadnji letni 
skupščini. 
 
Žal pa smo se morali v obdobju od zadnjega občnega zbora poslovili  od   dveh  
naših članov in sicer od: častnega člana ZŠAM Žiri, Mate  Babiča  iz Žirov, ki je 
pokopan v Bosni  in  Andreja Peternelja  iz Gorenje vasi. 
 
Poveljniku Vojku Jezeršku ter pomočnici  in  pomočniku  poveljnika  ZŠAM 
Žiri in praporščaku se zahvaljujem za udeležbo na pogrebih naših  članov. Prav  
tako se moram zahvaliti vsem našim uniformiranim članom in članom drugih 
društev, da so se udeležili pogrebov naših stanovskih članov. 
 
SPOMIN NA PREMINULE ČLANE  počastimo z minuto molka.  
SLAVA  NJIHOVEMU  SPOMINU! 

 
Upravni odbor se je sestal na sedmih  rednih in dveh  izrednih sejah, in na eni 
prijateljski seji poveljnikov podpoveljnikov in podpredsednikov, kjer smo 
oblikovali pravilnik  o uniformah, priznanjih in odlikovanih, ter pravilnik o 
nošenju in razvijanju prapora.  Na vseh sejah so bili prisotni tudi člani 
nadzornega odbora. 
Naše združenje trenutno šteje 237 članov. 
 
Delo združenja je v letu 2013 je potekalo po programu, ki smo ga sprejeli na 
lanski letni skupščini. 
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Podrobno poročilo o uniformiranih članih bo podala podpoveljnica Anica 
Jesenko, saj se njeno poročilo nanaša na našo pridobitev naziva  »društvo v 
javnem interesu«. 
Blagajniško poročilo pa bo podala  Agata  Selak. 
  
V preteklem letu smo se udeležili več občnih zborov – povsod smo bili zelo lepo 
sprejeti, tudi v Beli Krajini kjer je tudi samostojno  združenje, brez  krovne 
organizacije. 
 
Združenje  bo letos, prvič  uveljavljalo   0,5 % dohodnine , od tistih članov, ki so  
združenju namenili del dohodnine. Vsem tistim ki so namenili del dohodnine 
ZŠAM-u iskrena  HVALA.   Obrazce  imamo nocoj  tudi tukaj  pri  
blagajničarki Agati, tako da lahko tisti, ki bi to še želeli izpolniti, lahko še 
naredite. 
 
Kot vsako leto smo tudi letos v septembru prispevali k varovanju  otrok v prvih 
šolskih dneh. Bili smo prisotni v treh občinah. Varovanje otrok smo opravljali v  
Železnikih, v Žireh, v Gorenji vasi, Poljanah in na Sovodnju in v Lučinah. 
 
Naše združenje se čuti dolžno, da opravlja nalogo varovanja otrok v prvih 
šolskih dneh, saj se že od vsega začetka ukvarja  s preventivo v cestnem 
prometu , za  naše malčke, ki so vsak dan udeleženci v prometu kot pešci ali 
kolesarji, na poti v šolo in nazaj domov.   
Varovanje smo ponovili tudi po zimskih počitnicah v mesecu februarju, tri dni. 
 
Na veliko noč pa smo poklonili ,velikonočno svečo  z motivom ZŠAM ŽIRI in 
Sv. Krištofom , ki je krasila cerkvene  prostore  preko celega leta v Žireh. 
 
Združenje je kupilo 15 odsevnih brezrokavnikov, za potrebe delovanja 
združenja. Naročili  smo tudi  fluorescenčne  kape  za potrebo dela v slabem 
vremenu. 
 
V preteklem letu smo šli tudi v nakup novih  srajc  z kratkimi  rokavi in napisom 
ZŠAM ŽIRI na pokrivalu levega žepa. 
Če je še kdo zainteresiran  za srajce ,jo lahko naroči  pri Agati naši 
blagajničarki. 
 
Med prvomajskimi prazniki so v Žireh potekali  sedmi Čipkarski  dnevi. In v 
tem sklopu je bila tudi  prikazana  bitka, na Rupnikovi  liniji  v centru Žirov, in 
pa  povorka  starih  avtomobilov.  Naše združenje je prevzelo varovanje in 
urejanje  prometa, ter parkirišč.  Delo  je izvajalo  25 uniformiranih članov,  pa 
smo kljub temu kar zelo težko  obvladovali množico ljudi na prireditvah. Bilo je 
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približno 5000 ljudi. Nobeden  ni pričakoval tako velikega  obiska, niti 
organizator ne. 
Vsem tistim, ki ste takrat pomagali še enkrat iskrena hvala. Prav tako se vam 
zahvaljujejo člani  klekljarskega  društva  Cvetke, organizator povorke  
oldtajmarev, turistično društvo Žiri  in pa občina Žiri. 
 
V Partizanu pa je bila  razstava  Promet na Žirovskem, tam smo bili prisotni tudi  
mi ZŠAM  ŽIRI. Pokazali   smo staro  šofersko uniformo in pa prometni vestnik 
iz leta 1952  iz našega  arhiva. Bilo  pa je tudi  prikazano  delovanje našega 
združenja skozi našo zgodovino. 
 
V lanskem  letu ste  lahko prebrali prispevke o našem  delu v Žirovskih 
stopinjah, v Gorenjskim  glasu, Utripu in v Družini. Hvala vsem novinarjem, ki 
so vzeli čas da so pripravili članke o nas v že omenjenih revijah in časopisih, da 
smo prikazali ljudem naše delo. 
 
Na god svetega Krištofa smo imeli sveto mašo in  blagoslov  avtomobilov  
V Žireh. Udeležilo se je 40 članov našega združenja, v svečanih uniformah, s 
praporjem so sodelovali  tudi  člani pobratenega  združenja ZŠAM a Slovenske 
Konjice  in pa ZŠAM Idrija. Povorko je brez zapletov vodil Ivan Marn. 
 
Po končani maši pa smo se zbrali  pri Čufarju v Žirovskem vrhu, 
na zakuski in prijetnem klepetu. 
 
Naslednjo nedeljo pa je pet uniformiranih članov  vrnila obisk v Slovenskih 
Konjicah.  
 
Tudi letos smo se  vključili v akcijo »bodi viden bodi previden« v občini Žiri, in 
v občini  Gorenji vas  Poljane.  Z geslom »bodi viden bodi previden – stopimo iz 
teme«. V Žireh smo akcijo ponovili tudi v februarju, ker se je pokazalo da so 
take akcije še kako potrebne za spodbujanje večje varnosti v večernih urah.  
 
Letos smo na pobudo Branka  Filipiča  namestnika ravnatelja osnovne šole v 
Žireh, izvedli predavanje  (kaj veš o prometu) v prvih  razredih  osnovne  šole v 
Žireh. Razdelili smo svetleče odbojne trakove vsem učencem  prvih razredov. 
Vsi učenci prvih razredov so se vključili v akcijo ,varna pot v šolo na pobudo 
ZŠAM a. Učenci so narisali na liste dogodek iz prometa ,ki ga doživljajo vsaki 
dan na poti do šole. Naše združenje, je nagradilo z odsevno kapo tri učence iz 
vsakega  razreda po enega ki so narisali  najboljšo  risbo. 
 
Udeležili smo se tudi piknika v Slovenskih  Konjicah, kjer je predsednik ZŠAM 
Slovenske Konjice  Vili Podergajs  praznoval okroglo obletnico. Bilo je zelo 
lepo, Vili hvala za povabilo.                                            
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V letu 2013 smo bili sponzorji  Katji Pivk v vrednosti 450 € in smo ji tako 
pomagali pri osvojitvi naslova državne  pod prvakinje  v Kartingu.  
 
Ponosni smo lahko da imamo take športnike v naših vrstah,  ki nosijo našo 
reklamo na vseh dirkah po Sloveniji in izven ne. 
 
V lanskem letu smo prav tako izvedli akcijo varovanja kolesarske dirke 
»Maraton Franja«.  Maraton  je potekal po standardni relaciji,kratka relacija  čez  
Lučine in dolga skozi Cerkno in nazaj do Ljubljane. 
 
 
 
Na žalost piknik ZŠAM-a Žiri  ni bil izpeljan, zaradi prepozne rezervacije  
prostorov pri Čufarju. 
 
V novembru smo organizirali vsakoletni jesenski izlet  na Štajersko v Vitanje in 
Slovenske Konjice. Udeležilo se ga je 35 članov. Za prevoznika  smo izbrali  
Potovalno agencijo Alpetour z voznikom Borisom. Imeli smo prečudovito 
vreme, in tudi veliko stvari smo videli od vesolja pa vse do predelovanja vina. 
Obiskali smo tudi ZŠAM Zreče,in železniški muzej  na stari  železniški  postaji 
v Zrečah, kjer smo bili lepo sprejeti ter pogoščeni. Z večerjo pa smo zaključili v 
lepi domači  gostilni, kjer so nas postregli z hrano iz podpeke. 
Hvala  Viliju  predsedniku  ZŠAM  Slovenjskih Konjic, ki pa je nam pomagal da 
smo lahko  izpeljali tako bogat program. Hvala tudi za lepe  besede in topli 
sprejem  župana  občine Vitanje, ki nas je sprejel v vesoljskem  centru  v 
Vitanjah. 
 
Z Društvom  Rokovnjači  iz Zgornje Besnice smo se dogovorili da  smo 
pomagali 14. in 20. oktobra  urejati  promet na kostanjevem  pikniku v Zgornji 
Besnici. Delalo je 19 uniformiranih članov. 
Delo v Besnici je bilo zelo razgibano, so pa tudi člani  društva  Rokovnjači  lepo 
poskrbeli za naše člane, tako da nismo bili ne žejni ne lačni. Rokovnjači hvala. 
 
Turnir Balinanja je potekal v Slovenskih  Konjicah. Domov smo prinesli pokal 
za tretje mesto. Prehodni pokal pa je ostal  pri  sosedih  v  ZŠAM-u Cerkno, 
katerih danes ni tukaj, so  pač  bili  najboljši. Novosti pri balinanju so pa te, da 
se je med balinarje vključilo  tudi ZŠAM  Zreče. To pomeni da so  letošnji 
organizatorji balinarskega turnirja, ZŠAM Zreče, v Zrečah. 
 
Delegacija  ZŠAM-a   Žiri je po prvem  novembru  obiskala  grobove  pokojnih 
predsednikov   ZŠAM a  Žiri. Obiskali smo grob Alojza  Firšta v Žireh in 
Milana  Krmelja v Gorenji vasi . 
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Srečanje poveljnikov, namestnikov poveljnika, predsednika  in  
podpredsednikov je bilo v prostorih  ZŠAM Žiri.  
Na tem srečanju smo uskladili pravilnik o uniformah ZŠAM Žiri. 
Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih ZŠAM Žiri, 
Pravilnik o nošenju, čuvanju  in razvijanju prapora ZŠAM Žiri. 
 
Uskladili smo tudi dopolnitve Statuta  ZŠAM Žiri, katerega bomo nocoj sprejeli, 
ali zavrnili. 
V prenovo statuta in pravilnika je bilo veliko vloženega truda. 
 
Predavanje za poklicno kvalifikacijo NPK, pa  je v letošnjem  letu  potekala  v 
mesecu januarju  in sicer dvakrat  v Žireh in enkrat v Škofji Loki. 
 
Rad pa bi se za dobro sodelovanje  zahvalil  avtošoli »B&B« ki nam je s svojim  
predavatelji to omogočila. Tako smo lahko speljali predavanja v našem  kraju. 
.  
Moram pa tukaj pohvaliti našega  poveljnika  Vojka  Jezerška, ker je največ 
pripomogel, da je predavanje potekalo  nemoteno. 
 
Evropsko prvenstvo v košarki, je potekalo brez našega varovanja - ZAKAJ ? 
Lahko bi delali saj smo prišli v ožji izbor izbranih članov, ampak to varovanje se 
izvajalo skoraj  štirinajst  dni , kar pa naši člani ne morejo, ker bi morali potem 
vzeti dopuste , zato smo se umaknili iz te akcije. 
 
 
Tudi letos lahko pri  blagajničarki Agati poravnate  članarino za  tekoče  leto, 
oziroma jo lahko poravnate tudi preko banke. Z dokazilom  o plačani članarini 
pa lahko pri Agati potrdite izkaznice ZŠAM Žiri. 
 
Naj  zaključim in poudarim, da naše združenje dobro deluje le z vestnimi in 
prizadevnimi  člani, predvsem člani v upravnem in nadzornem odboru, torej z 
ljudmi ki jim lahko zaupamo in so pripravljeni pomagati in delati še naprej. 
Zahvaljujem se vsem, ki so bili vključeni v kakršno koli delo, skozi leto, za 
dobro  opravljeno delo v preteklem letu v ZŠAM Žiri.   
 
Vsem šoferjem in šoferkam in avtomehanikom, ter vsem našim članom in 
njihovim domačim, želim srečno vožnjo. 
 
 
       Predsednik  ZŠAM  Žiri: 
                           
                                                                      Marijan   Dolenec 
Žiri, dne  08.03. 2014 


